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 البحثص م�خَّ 

العراق) بقانون مناهضة العنف ألاسرّيِ �� إقليم �وردستان من ( مسألت�نيتناول هذا البحث 
ٍة،  ٍة تقو�ميَّ الذي أثار جدًال وهما الضرب، واملعاشرة الزوجية باإلكراه. ألامر بدراسٍة فقهيَّ

ة؛ لقيامھ ع�� مفهوم (النوع الاجتما��َّ  ة والقانونيَّ رعيَّ )، Gender= واسعًا �� ألاوساط الشَّ
راسة  ، وتبي�ن فهدفت هذه الّدِ ��  تلك املسألت�ن الواردت�نإ�� توضيح مفهوم العنف ألاسرّيِ

ة مالقانون املذ�ور، وتقو�مه ًا �جمع املادَّ ًا، وقد سلك الباحث �� ذلك من�جًا استقرائيَّ ا فقهيَّ
راسة بأنَّ هذا القانون ركيٌك  ًا لتلك ا�حاالت، وقد أظهرت نتائج هذه الّدِ ة، وآخر تحليليَّ العلميَّ

ة  أحياناً  ة، وضعف العبارة، وكذلك افتقاره إ�� الدقَّ غو�َّ  صياغة�� من حيث الصياغة اللُّ
ة، ألامر الذي  أحياناً  ، باإلضافة إ�� مخالفتھالنُّصوص ريعة إلاسالميَّ لبعض أح�ام الشَّ

ظر �� مؤهالت املشّرِع من حيث فقهھ بأح�ام  �ستد�� ح�ومَة إقليم �وردستان إ�� إعادة النَّ
فس والاجتماال غة، وعلَ�ي النَّ ة، والقانون، واللُّ ريعة إلاسالميَّ  ع .شَّ

 

 العنف ألاسري ، �وردستان ، النوع الاجتما�� ، املشرع ال�وردستا�ي . : ال�لمات الّدالة

 

Abstract 

The following article tries to trace two important issues of act relating to domestic 

violence in Kurdistan, Iraq. This study denotes the study of contemporary jurisprudence 

regarding the issue of beating and coercion in the family. It sparked controversy in the 

perspective of the law and sharia law. This issue then be viewed from the concept of 

gender. The aim of this study is to clarify the concept of domestic violence and to indicate 
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the issues contained in the legislation in jurisprudence viewpoint. Inductive approach 

used by researchers to collect scientific data in this research as well as analysis of other 

assistance. Results of this study have revealed that sometimes there are problems in the 

structure of the language, as well as contradict using of terminology. In addition, the lack 

of precision in the preparation draft of act which opposed to some provisions of sharia. 

This requires that the Kurdistan regional government to review the issue of 

requalification from the perspective of jurisprudence, law, languages, psychology and 

sociology. 

 

Keywords : Domesticviolence, Kurdistan, Gender, Kurdishlegislation. 

 

ْسرّي املبحث ألاول 
ُ
 وتقو�مھ: مدلول العنف ألا

ْسرّي 
ُ
ة، إذ يمكن  1�عدُّ مفهوم العنف ألا مفهومًا شائ�ًا ومعقدًا يصعب تحديده بدقَّ

قافة، والقانون، والعرف  ين، والثَّ ة، ملا يرتبط بھ من عوامل م��ا: الّدِ ة خالفيَّ اعتباره قضيَّ
قا�� ب�ن املجتمعات، ور�ما داخل املجتمع الواحد، أي أنَّ  ائد، وكذلك �سبب التباين الثَّ السَّ

ھ تر�ية مقبولة ومألوفة ما يوصف عنفًا أو سوء معا ملة �� مجتمٍع مع�ٍن قد ينظر إليھ ع�� أنَّ
. ومن جهة أخرى، فإنَّ ملصط�ح ألاسرة دور كب��ة �� ز�ادة صعو�ة تحديد 2�� مجتمع آخر

ناه آنفاً -مصط�ح العنف ألاسرّي  وعليھ، فإنَّ املحاوالت ال�ي بذلت من الباحث�ن  -كما بيَّ
ة،  �ن ��ذه القضيَّ ، 3حملت الكث�� من الاختالف، وقد وصلت أحيانًا إ�� حّدِ التناقضواملهتّمِ

 وهذا ما سيت�ح لنا فيما ي��:

عل يقود إ�� وجهة نظر علم الاجتماع ترى بأنَّ العنف ألاسرّي هو: أي تصرف أو فإن 
ة، أو العنف البد�ي، أو إلا  همال، أو إساءة املعاملة بأي ش�ل �انت، سواء �انت نفسيَّ

ة،  ة، أو بأي ش�ل آخر، و�صدر من أحد أفراد ألاسرة موجهًا إ�� �خص آخر عاطفيَّ أو جنسيَّ

ة بأنَّ ياء النسب مختصة بالدخول ع�� املفرد، وال تضاف إ�� ا�جمع.  1 بحسب استقراء الباحث للكتب النحو�َّ
َسَري) 

ُ
ْسرة)، وليس (ألا

ُ
ْسرّي) بإضافة ياء النسب إ�� (ألا

ُ
لذا، ارتأى الباحث أنَّ ألا�سب أن نقول: (العنف ألا

َو��). ينظر: عبد هللا بإضافة الياء  و��) وليس (الدُّ َسْر)؛ ألنَّ ياء النسب ال ت�حق ا�جمع، ومثلھ (الدَّ
ُ
إ�� ا�جمع (ألا

د  بن عبد الرحمن العقي�� الهمدا�ي املصري ابن عقيل، شرح ابن عقيل ع�� ألفية ابن مالك، تحقيق: محمَّ
. ومع ذلك فسوف نتبع ١٦٧، ص٤م)، ج١٩٨٠/ه٢٠،١٤٠٠محيي الدين عبد ا�حميد (القاهرة: دار ال��اث، ط

 املفهوم الشائع عند الناس خوف الالتباس.
ينظر: ج��ين ع�� ا�ج��ين، العنف ألاسرّي خالل مراحل ا�حياة (الر�اض: مؤسسة امللك خالد ا�خ��ية،  2

 .٢١-١٩م)، ص٢٠٠٥ه/١٤٢٦
 .٣٣ينظر: املرجع نفسھ، ص 3
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ھ: أي فعل أو سلوك يتم 4�� ألاسرة . إال أنَّ هناك وجهة نظر أخرى ترى العنف ألاسرّي بأنَّ
ة إحداث ضرٍر أو ألٍم جسدي ع�� �خٍص آخر داخل ألاسرة  .5بقصد أو بنيَّ

ة فهو: أي عمل يرتكبھ أحد و�ضيق مدلول العنف ألاسرّي من وجه ة نظر جنائيَّ
ة �عاقب عل��ا  أعضاء ألاسرة ضدَّ عضٍو آخر بقصد إ�حاق أذى مباشر أو إصابة بدنيَّ

 .6القانون 
ھ: "�ل سلوك يصدر ��  ة مفهوم العنف ألاسرّي بأنَّ ة العامليَّ حَّ مة الّ�ِ وقد تناولت منظَّ

ة ة ألطراف تلك إطار عالقة حميمة، �سبب ضررًا أو آالمًا جسميَّ ة، أو جنسيَّ ، أو نفسيَّ
ة أو  لعدم وضوح نوع العالقة، ناقص. وهذا �عر�ف 7العالقة" وجيَّ  هل يقصد ��ا قيام الزَّ

 غ��ها من العالقات؟

ريعة  لع ع�� أح�ام الشَّ ا نظرة إلاسالم تجاه مصط�ح العنف ألاسرّي، فإنَّ من اطَّ أمَّ
ھ ال يجد ف��ا ما يطلق عليھ (أح�ام العنف ألاسرّي) مثًال  ة وخصوصًا فقھ ألاسرة، فإنَّ إلاسالميَّ

ولكن هذا ال �ع�ي أنَّ إلاسالم ال يرى العنف عنفًا، فقد  -فهو مصط�ح استحدثھ الغرب-
ة أح�امًا تحمل معا�ي مس�ى (العنف ألاسرّي)، وذلك �الظهار، تنا ريعة إلاسالميَّ ولت الشَّ

املجلس ألاورو�ي لإلفتاء والبحوث "أنَّ العنف  نب�َّ واللعان، والقذف، وإلايالء... ا�خ. هذا، وقد 
وجة تجاه زوجها، وعنف الوالدين تجاه  وج تجاه زوجتھ، وعنف الزَّ ألاسرّي �شمل عنف الزَّ
ھ �شمل العنف ا�جسدّي وا�جن��ّي واللفظي و�ال��ديد، والعنف  ألاوالد و�العكس، كما أنَّ

. وعقب ذلك قرار مجمع الفقھ 8الاجتما�� والفكري، وأخطر أنواعھ ما �س�ى بـ(قتل الشرف)"
) �شأن العنف �� نطاق ألاسرة، بأنَّ املقصود من مفهوم العنف �� ١٩/٦(١٨٠إلاسالمي رقم 

ة ألاسرة هو:  دَّ "أفعال أو أقوال تقع من أحد أفراد ألاسرة ع�� أحد أفرادها تتصف بالّشِ

4 Wallace, Family Violence: Legal, Medical, and Social Perspectives, p. 2. 

5 Crowell N. & Burgess W., Understanding Violence against Women, (Washington, D.C. USA. National Academy 

Press. 1996), p. 8. 

6 Danis S.F. "The criminalization of domestic violence: what social workers need to know". Journal of The 

National Association of Social Work. April 2003 (V48-2). 237-2460 (1988). p. 237. 
ة، التقر�ر العال�ي حول العنف وال�حة (عّمان: املكتب إلاقلي�ي للشرق ألاوسط،  7 ة العامليَّ حَّ مة الّ�ِ منظَّ

د عبد هللا، ١٠٢م)، ص٢٠٠٢ "جرائم العنف ألاسرّي وسبل مواجه��ا . نقًال عن أحمد مصطفى ع�� و�اسر محمَّ
، املوصل، ١٧، للسنة ٥٥، العدد ١٥�� التشريع العرا��: دراسة مقارنة"، مجلة الرافدين ل�حقوق (املجلد 

 .٣٥٣م)، ص٢٠١٢العراق، 
ا�عة عشرة للمجلس ألاورو�ي لإلفتاء والبحوث، املنعقدة �� الف��ة من:  8 ورة العادية الرَّ إ��  ه١٤٢٦محرم  ١٤الدَّ

ة بدبلن، جمهور�ة ايرلندا. ٢٧م إ��: ٢٠٠٥ف��اير  ٢٣منھ، املوافق لـ ١٨  منھ، بمقر ألامانة العامَّ

<http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/documents-data/releases-declararations/82766-2005-02-28%2014-

47-11html>  :�� م٢٠١٤-٥-١٢شوهد 
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والقسوة، ت�حق ألاذى املادي أو املعنوي باألسرة أو بأحد أفرادها، وهو سلوك محرم ملجافاتھ 
ا�ي القائم ع��  َّ� فس والعقل، ع�� النقيض من املن�ج الرَّ ريعة �� حفظ النَّ ملقاصد الشَّ

"املعاشرة باملع العنف ألاسرّي،  ومصط�ح مدلول ففي ضوء ما سبق، يت�ح لنا أنَّ .9روف وال�ّ�ِ
 مدلول معاصر. هو 

ا  �� قانون مناهضة العنف ألاسري �� إقليم �وردستان العنف ألاسرّي مدلول أمَّ
ة (ألاو��) ع�� أنَّ املقصود بالعنف ألا  تفقد نصَّ  سرّي هو: "�ل فعٍل أو الفقرة (ثالثًا) من املادَّ

ة املبنية ع�� أساس  قوٍل  أو ال��ديد ��ما ع�� أساس النوع الاجتما�� �� إطار العالقات ألاسر�َّ
ھ إ�� ألاسرة قانونًا، من شأنھ أنَّ ي�حق ضررًا  ا�عة ومن َتمَّ ضمُّ واج والقرابة إ�� الدرجة الرَّ الزَّ

ة وسلبًا �حقوقھ وحر�اتھ" فسيَّ ة والنَّ ة وا�جنسيَّ  .10من الناحية ا�جسديَّ
سرّي، �ان لزامًا علينا ملا �ان هذا النصُّ تبيانًا ملفهوم ومقصود مصط�ح العنف ألا و 
ريعة  بضوابططالع ع�� خفاياه ملا �ع��يھ من الشوائب، ومن ثم تقو�مھ نقده والا  الشَّ

ة ومقاصدها، ومر  ائد �� املجتمع، وسأب�ن ما ي��:إلاسالميَّ  اعيًا العرف السَّ

ا�ي �� بداية النّصِ لفظ (�ل)، وهو لفظ يفيد العموم فيما ذكر املشّرِع ال�وردست .۱
؛ ٣٥ألانبياء:  ؛١٨٥آل عمران: ()�ل نفس ذائقة املوت(كقولھ �عا��: 11يضاف إليھ
ف، )٥٧العنكبوت:  ، وعليھ ي�ون (�ل فعل أو قول أو ال��ديد ��ما) عنفًا بحّقِ املعنَّ

ھ لم يقيد  سواء �ان مشروعًا أو غ�� مشروع، وهذا خطأ فادح صدر  من املشّرِع، ألنَّ
ذلك الفعل أو القول بقيد يخرجهما من العموم إ�� ا�خصوص إال �عبارة (ع�� 

أي: �ان من ألاو�� أال �عدَّ  -قر�باً  اوسيأ�ي الكالم ع��-أساس النوع الاجتما��) 
صرُّف املشروع  أديب مثالً -التَّ ضمن حدود العنف ألاسرّي، إذ ليس من املنطق  -التَّ

صرُّف املشروع وغ�� املشروع سيان باعتبارهما عنفًا، وهذا يتعارض مع جع ل التَّ
ة  ريعة إلاسالميَّ  .-وسيأ�ي الكالم عنھ �� موضعھ-�عض أح�ام الشَّ

ومن جهة أخرى، �ان بإم�ان املشّرِع التعب�� عن عبارة (فعل أو قول أو 
باستخدام لفظة  -خٍل غ�� م-ال��ديد ��ما) بصيغة مثلها �� إلاطالق ولكن باختصار 

اسعة عشرة ملجمع الفقھ إلاسالمي، املنعقد �� الف��ة من:  9 ورة التَّ  ٣٠-٢٦ه املوافق: ١٤٣٠جمادى ألاو��  ٥-١الدَّ
حدة. ٢٠٠٩نيسان (ابر�ل)   م، بإمارة الشارقة، دولة إلامارات العر�ية املتَّ

http://www.islamtoday.net/bohoth/artshow-32-113043.htm>  :�� م٢٠١٤-٢-٢٢شوهد 
 .١العراق، ص-، قانون مناهضة العنف ألاسرّي �� إقليم �وردستان٢٠١١) لسنة ٨قانون رقم ( 10
 .٣٠٦-٣٠٥، د.ت)، ص٦ينظر: عبد الكر�م ز�دان، الوج�� �� أصول الفقھ (د.م: مؤسسة قرطبة، ط 11
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صرُّف هو "�ل ما يصدر عن إلا�سان من قوٍل أو فعٍل بإرادة حرٍة  (تصرٍف)، إذ التَّ
رع ألاثر سواء أ�ان مشروعًا أو ال"  .12مدركٍة، بحيث يرتب عليھ الشَّ

ا يقع عن "فعل، أو قول، أو ال��ديد ��ما"،  .۲ يرى املشّرِع ال�وردستا�ي أنَّ العنف إمَّ
ارة أنَّ ال��ديد بالفعل، أو ال��ديد القول، ال �عدان عنفًا إال إذا فمفهوم هذه العب

! وهذا "خطأ صيا�� ب�ن أخطاء صياغية كث��ة لطرف�نكال ا من �ان ال��ديد حاصالً 
ھ يكفي أن 13احتواها القانون" ، ف�ان ألاو�� أنَّ يقول: أو ال��ديد بأحدهما، أي: أنَّ

ھ  من باب أو�� وقوع ال��ديد ��ما معًا. يقع ال��ديد بالفعل، أو القول، إلنَّ

ة باستخدام  .۳ (ع�� أساس النوع الاجتما��) إنَّ املشّرِع ال�وردستا�ي �ان غاية �� الدقَّ
ظر عن املقصد منھ-هذه العبارة  ولم �ستخدم عبارة (ع�� أساس  -بصرف النَّ

ة فرق شائع ب�ن هذين املفهوم�ن، إذ يقت��ي من مفهوم  ا�جنس)، فثمَّ
كر وألان�ى عن طر�ق الاختالفات Sex(ا�جنس= ة ب�ن الذَّ ) ا�خصائص ا�جسمانيَّ

ق بوظيفة إلا والفوارق البيولوجيَّ  نجاب، أي: �� تلك ألادوار ة بي��ما، وما يتعلَّ
) قائٌم Gender(النوع الاجتما��= والوظائف ال�ي يصعب �غي��ها. �� ح�ن أنَّ مفهوم

ل واملرأة �� املجتمع، إذ �ش�� إ�� الاختالفات ع�� دراسة العالقة املتداخلة ب�ن الرَّج
ة لألدوار والوظائف ال�ي يمكن �غي��ها، الرتباطھ �عوامل مختلفة  قافيَّ ة والثَّ الاجتماعيَّ
ة،  ة، أو دينيَّ ة، أو اقتصاديَّ ة، أو بيئيَّ ة، أو ثقافيَّ ده وتحكمھ، سواء �انت اجتماعيَّ تحّدِ

ة  .14أو سياسيَّ
و�� أال يدخل املشّرِع هذا املصط�ح �� القانون، ففي ضوء ما سبق، �ان ألا 

ال لغموضھ بل ملا يحملھ املصط�ح من مفاهيم خط��ة فاسدة �عود سلبًا ع�� ألاسرة 
ة تر�ية ألاوالد والعمل املن���  عار يرون قضيَّ ومن َثمَّ ع�� املجتمع، فأ�حاب هذا الّشِ

القة لها بت�و�ن املرأة بيولوجيًا، إذ مرتبطة باملرأة تقليدًا، إذ ال ع -ع�� سبيل املثال-
يمكن للرَّجل القيام ��ذه املهام أيضًا، فمن ألاو�� أنَّ ت�ون متبادلة ب�ن كال 

، ١٠زل�ي، أصول الفقھ �� �سيجھ ا�جديد (�غداد: شركة ا�خنساء للطباعة املحدودة، طمصطفى إبراهيم ال 12
 .٢٠٧د.ت)، ص

، ٢٠١١) لسنة ٨العراق رقم (-رحيم حسن العكي��، شرح قانون مناهضة العنف ألاسرّي �� إقليم �وردستان 13
 .١٦صم)، ٢٠١٢(أر�يل: مطبعة منارة، 

وار العال�ي والديمقراطية (مفتاح)، مسرد مفاهيم ومصط�حات النوع ينظر: املبادرة الفلسطينية لتعميق ا�ح 14
 .٩-٦م)، ص٢٠٠٦، ١الاجتما�� (رام هللا: د.ن، ط
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 عارف علي عارف القره داغي و رضوان حازم خالد الكوَجري
ة ة تقو�ميَّ 24مناهضة العنف األسرّ�إقليم �وردستان العراق أنموذجًادراسة فقهيَّ

يٍن أو أن يرىالباحث!! َبيد أنَّ 15ا�جنس�ن م، فال اعتبار لّدِ هذا تمردًا ع�� املبادئ والقيَّ
�ا عادات وتقاليد بالية موروثة، و�� هذا خلط وتخبط �� مفهوم  ُخُلٍق؛ بحجة أ�َّ

القوامة وألامومة. وألامر آلاخر، أنَّ العنف املب�ي ع�� النوع الاجتما�� �ستخدم عادة 
مي�� من  ھ نحو املرأة باعتبارها ألاك�� �عرَّضًا للعنف، أو التَّ �� وصف العنف املوجَّ

 .16الرَّجل
ة) قيد اح��ازي، ألنَّ مصط�ح  .٤ النوع الاجتما�� ��تم قولھ (�� إطار العالقات ألاسر�َّ

باألدوار والوظائف املختلفة لألفراد سواء �انت �� ألاسرة أو املجتمع، لهذا جاء 
 املشّرِع ��ذا القيد ليقتصر بھ ع�� ألادوار والوظائف �� نطاق ألاسرة.

ا�عة ومن َتمَّ ضمُّ  .٥ واج والقرابة إ�� الدرجة الرَّ ة ع�� أساس الزَّ ا قول املشّرِع (املبنيَّ ھ أمَّ
ن املقصد من مصط�ح  إ�� ألاسرة قانونًا) �عدُّ حشوًا وتطو�ًال مخًال، ألنَّ املشّرِع قد ب�َّ

ة (ألاو��) من هذا القانون  وعليھ  -كما مرَّ بنا سابقاً -ألاسرة �� الفقرة (ثانيًا) من املادَّ
طاق لم ُيلزم بتكرار مدلول ألاسرة مرة أخرى، ف�ان بإم�انھ الاقتصار ع�� عبارة (�� ن

ا ذكره.  ألاسرة) بدًال ممَّ

ة،  .٦ فسيَّ ة، والنَّ ة، وا�جنسيَّ ا قولھ (من شأنھ أنَّ ي�حق ضررًا من الناحية ا�جسديَّ أمَّ
وقع فيھ املشّرِع، إذ يقت��ي هذا النصُّ أنَّ  دحوسلبًا �حقوقھ وحر�اتھ) ففيھ خطأ فا

ف ف باملعنَّ ق إال إذا أ�حق املعّنِ ًا  جر�مة العنف ألاسرّي ال تتحقَّ ضررًا جسديَّ
ًا معًا، وذلك بر�طھ هذه ألانواع الثالث بـ(الواو) ال�ي أفادت ا�جمع،  ًا ونفسيَّ وجنسيَّ

رب  رب  -ع�� سبيل املثال-فع�� هذا النّصِ ال �عدُّ الضَّ ق �� الضَّ ھ قد يتحقَّ عنفًا، ألنَّ
ًا، ولكن ال �ش��ط تحقيق العنف ا�جن��ّي فيھ، وهذا ًا ونفسيَّ متعارض  عنفًا جسديَّ

رب، ف�ان ألاو�� استبدال حرف (الواو)  ملا جاء بھ القانون نفسھ من تجر�م الضَّ
 بحرف (أو).

ًا: هو تصرف مغاير ألح�ام  ًا وعرفيَّ وتحقيقًا ملا سبق، فإنَّ العنف ألاسرّي فقهيَّ
ًا با ًا، أو نفسيَّ ًا، أو جنسيَّ ريعة ومقاصدها �� نطاق ألاسرة م�حقًا ضررًا جسديَّ  آلخر.الشَّ

  

 

 ١٠ينظر: املرجع نفسھ، ص 15
ة وال�حة الانجابية للشباب ��  16 ينظر: فرزانة رودي فهي�ي وش��ين الفقي، حقائق ا�حياة: ا�حياة ا�جنسيَّ

 .٦٥م)، ص٢٠١١�قيا (القاهرة: املكتب املرج�� للس�ان، د.ط، منطقة الشرق ألاوسط وشمال إفر 
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عارف علي عارف القره داغي و رضوان حازم خالد الكوَجري
ة ة تقو�ميَّ مناهضة العنف األسرّ�إقليم �وردستان العراق أنموذجًادراسة فقهيَّ 25

ا�ياملبحث   : ضرب أفراد ألاسرة وتقو�مھالثَّ

دًة، ولعل من أبرز  -�� نطاق ألاسرة-إنَّ للعنف ا�جسدّي  رب، وغالبًا ما أش�اًال متعّدِ ها الضَّ
؛ ونادرًا ما �سمع -ًا، أو أختًا، أو زوجة، أو ابنةً سواء �انت أّم -نجد �حاياه ألاطفال واملرأة 

ن مص�ح��ا! ولبيان هذه الرَّجل ل�ي ُيحِكم ألاسرة و�ضمبالعكس! بزعم أنَّ ذلك من حّقِ 
ريعة والقانون إزاء هذه القضيَّ  ة، وم�ى ي�ون املسألة سوف نتعرَّض ملوقف �ل من الشَّ

رب �� نطاق مح  دود مباحًا أو محرمًا؟ وذلك �� املطلب�ن آلاتي�ن:الضَّ

 

رب �ي نطاق ألاسرةاملطلب  ل: موقف الفقھ إلاسالمي إزاء الضَّ  ألاوَّ

ة باألسرة بالغ الاهتمام وألاهمية، فسعت �� معظم �شريعا��ا  ريعة إلاسالميَّ لقد اهتمت الشَّ
ة واملحبة، وم�ى  إ�� املحافظة عل��ا، وحماية حقوق أفرادها وضما��ا، فب�ى أسسها ع�� املودَّ

�ن سائد ًا �� ألاسرة؛ �انت السعادة والطمأنينة حليف تلك ألاسرة، وإال فإنَّ أيَّ �ان الّرِفق والّلِ
[ألاحزاب: (�� رسول هللا أسوة حسنة) عنف تجاهها يجعلها مهددة باال��يار والتفكك، ولنا 

ُيْعِطي َيا َعاِئَشُة ِإنَّ َهللا َرِفيٌق ُيِحبُّ الّرِْفَق، وَ : «حينما قال ألم املؤمن�ن (ر��ي هللا ع��ا)  ]،٢١
، ومن عظيم خلقھ ص�� هللا 17»َعَ�� الّرِْفِق َما ال ُ�ْعِطي َعَ�� اْلُعْنِف، َوَما ال ُ�ْعِطي َعَ�� َما ِسَواهُ 

ھ لم ي�جأ إ�� العنف مع أهل بيتھ، فعن عائشة عليھ وسلم   ر��ي هللا ع��ا، وُر�� �عاملھ، أنَّ
. 18َشْيًئا َقطُّ ِبَيِدِه، َوال اْمَرأًة، َوال َخاِدًما..." ص�� هللا عليھ وسلمقالت: "َما َضَرَب َرُسوُل ِهللا 

رب �� �عض ا�حاالت داخل نطاق  وج الضَّ ة قد أباحت للزَّ ريعة إلاسالميَّ ومع ذلك، فإنَّ الشَّ
 وحدود أسرتھ �وسيلة تأديبية وقائية، وهذا ما سنتناولھ �� الفرع�ن آلاتي�ن:

 

د الفار�ا�ي  17 أبو ا�حس�ن مسلم بن ا�حجاج القش��ي النيسابوري، �حيح مسلم، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمَّ
لة وآلاداب، باب: فضل الّرِفق، رقم ا�حديث: ٢٠٠٦ه/١٤٢٧، ١(الر�اض: دار طيبة، ط م)، كتاب: ال�� والّصِ

د بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمي�ي البس�ي، �حيح ابن حبان ب��تيب ١٢٠٣، ص٢ج، ٢٥٩٣ ؛ و�نظر: محمَّ
؛ أبو عبد ٣٠٩، ص٢م)، ج١٩٩٣ه/١٤١٤، ٢ابن بلبان، تحقيق: شعيب ألارنؤوط (ب��وت: مؤسسة الرسالة، ط

د فؤاد عبد البا�� (د.م د بن يز�د القزو��ي، سنن ابن ماجھ، تحقيق: محمَّ -: دار إحياء الكتب العر�يةهللا محمَّ

؛ أبو بكر ١٢١٦، ص٢، ج٣٦٨٨فيصل عي��ى البا�ي ا�حل�ي، د.ت)، كتاب: ألادب، باب: الّرِفق، رقم ا�حديث: 
ة،  د عبد القادر عطا (ب��وت: دار الكتب العلميَّ أحمد بن ا�حس�ن بن ع�� الب��قي، السنن الك��ى، تحقيق: محمَّ

، ١٠،ج٢٠٧٩٧، باب: بيان م�ارم ألاخالق ومعال��ا، رقم ا�حديث: م)، كتاب: الشهادات٢٠٠٣ه/١٤٢٤، ٣ط
 .٣٢٦ص

لآلثام، واختياره من املباح أسهلھ، وانتقامھ � عند  ، كتاب: الفضائل، باب: مباعدتھمسلم، �حيح مسلم 18
 .١٠٩٨، ص٢، ج٢٣٢٨ان��اك حرماتھ، رقم ا�حديث: 
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 عارف علي عارف القره داغي و رضوان حازم خالد الكوَجري
ة ة تقو�ميَّ 26مناهضة العنف األسرّ�إقليم �وردستان العراق أنموذجًادراسة فقهيَّ

ل: ضرب املرأة عند النشوز   الفرع ألاوَّ

وجة يكمن �� خروجها عن طاعة زوجها فيما يجب عل��ا، بدون موجب  19إنَّ �شوز  الزَّ
ص�� هللا عليھ . شر�طة أن ت�ون هذه الطاعة محصورة بما ير��ي هللا ورسولھ 20شر��
ھ وسلم ريعة إلاسالميَّ  .21»ال َطاَعَة ِملَْخُلوٍق ِ�� َمْعِصَيِة ِهللا َعزَّ َوَجلَّ «، وإال فإنَّ ة فأعطت الشَّ

اس �� تأدي��ا، وأص�ح لها، وأنفع  ھ أحقُّ النَّ الرَّجل ا�حقَّ �� تأديب زوجتھ الناشز، ألنَّ
تخافون �شوزهن فعظوهن وا�جروهن ��  �يوال(، ومستند هذا ا�حّقِ آلاية الكر�مة: 22لألسرة

ساء:)أطعنكم فال تبغوا عل��ن سبيال إن هللا �ان عليا كب��ااملضاجع واضر�وهن فإن  . ]٣٤[الّنِ
لها الوعظ، وذلك  أديب؛ أوَّ ق التَّ ة وسائل لتحقُّ وانطالقًا من هذه آلاية، فإنَّ الشارع شرَّع عدَّ

�ح، وإرشادها إ�� ما ينفعها، و�نب�� أن  بأن يخاط��ا زوجها بكالم رقيٍق لّ�ٍن ع�� وجھ النُّ
وج�ن، ال بحضور أهلهما، وال أمام أ رًا ب�ن الزَّ وأن ال ي�ون �� الكالم  والدهما،ي�ون الوعظ ّسِ

وج . لذا، فإنَّ هذا املقصد ال 23ما يجرح مشاعرها و��ي��ا، فهو أمر م��وك لسياسة وفطنة الزَّ
ق إال باملوعظة ا�حسنة [النحل:  )أدع إ�� سبيل ر�ك با�حكمة واملوعظة ا�حسنة(:  يتحقَّ

١٢٥[. 
وج عن  ا إذا لم يجِن الوعظ ثماره، ف�جز الزَّ إصالح زوجھ بالوعظ، انتقل إ�� أمَّ

ة  وج لزوجتھ �� امل�جع، وا�حقُّ أنَّ للعلماء أقوال �� كيفيَّ انية و��: �جر الزَّ الوسيلة الثَّ
��ا ظهره وال يجامعها" 24ال�جر ، في�جرها �� 25غ�� أنَّ أرجحها وأقواها "أن يضاجعها و�وّلِ

وجة هو: خروجها عن طاعة زوجها، وإ�غاضھ، والارتفاع عليھ.  19 غة: الارتفاع والُغُلو. و�شوز الزَّ النشوز �� اللُّ
وجة بضر��ا وجفاها، و�دلُّ ع�� ذلك قولھ �عا��:  وج من الزَّ وان امرأة  حافت من �علها �شوزا (و��ون �شوز الزَّ

ساء:او اعرضا)  غة، تحقيق: عبد  أبو ا�حس�ن أحمد]. ينظر: ١٢٨[الّنِ بن فارس بن زكر�ا، م�جم مقاييس اللُّ
د هارون (د.م: دار الفكر، د.ط،  د بن أ�ي ؛ ٤٣١-٤٣٠، ص٥، جم)١٩٧٩ه/١٣٩٩السالم محمَّ أبو عبد هللا محمَّ

د (ب��وت الدار -صيدا: املكتبة العصر�ة-بكر بن عبد القادر الرازي، مختار ال�حاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمَّ
 .٣١٠صم)، ١٩٩٩/ه١٤٢٠، ٥ة، طالنموذجي

د أم�ن الضناوي منصور بن يو�س بن إدريس ال��و�يينظر:  20 اف القناع عن م�ن إلاقناع، تحقيق: محمَّ ، كشَّ
 .١٨٣، ص٤ج م)،١٩٩٧ه/١٤١٧، ١(ب��وت: عالم الكتب، ط

د بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبا�ي، مسند إلامام أحمد بن  21 حنبل، تحقيق: أبو عبد هللا أحمد بن محمَّ
شعيب ألارنؤوط وعادل مرشد، وآخرون، بإشراف: عبد هللا بن عبد املحسن ال���ي (د.م: مؤسسة الرسالة، 

، رقم ا�حديث: ر��ي هللا عنھم)، مسند العشرة املبشر�ن با�جنة، مسند ع�� بن أ�ي طالب ٢٠٠١ه/١٤٢١، ١ط
 .٣٣٣، ص٢، ج١٠٩٥

ر  22 واج �� الشَّ ة (د.م: دار الفكر العر�ي، د.ت)، صينظر: ع�� حسب هللا، الزَّ  .٢٠٥يعة إلاسالميَّ
ة (ب��وت: مؤسسة الرسالة، ط 23 ريعة إلاسالميَّ ، ١ينظر: ز�دان، املفصل �� أح�ام املرأة والبيت املسلم �� الشَّ

 .٣١٣، ص٧م)، ج١٩٩٣/ه١٤١٣
وما  ٣١٤، ص٧ت املسلم، جملز�د من التفصيل �� آراء العلماء ينظر: ز�دان، املفصل �� أح�ام املرأة والبي 24

وجة (عمان: املكتبة الوطنية، ط  وما �عدها. ٥٣م)، ص٢٠٠٢، ١�عدها؛ ع�� عبد هللا القضاة، حقوق الزَّ
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عارف علي عارف القره داغي و رضوان حازم خالد الكوَجري
ة ة تقو�ميَّ مناهضة العنف األسرّ�إقليم �وردستان العراق أنموذجًادراسة فقهيَّ 27

إلاغراء وا�جاذبية، ال�ي تبلغ ف��ا  ، ألنَّ "امل�جع موضع26فراش النوم الذي ينامان فيھ عادة
املرأة الناشز املتعالية قمة سلطا��ا، فإذا استطاع الرَّجل أنَّ يقهر دوافعھ تجاه هذا إلاغراء، 

 .27فقد أسقط من يد املرأة الناشز أم��ى أس�ح��ا ال�ي �ع�� ��ا"
وج إ�� لذا، فإذا لم ينفع معها النُّ�ح والوعظ، وال ال�جر �� امل�جع، انتقل الزَّ 

رب، لقولھ �عا�� الثة و�� الضَّ وهذا هو مغزى كالمنا هنا. فاملقصود (واضر�وهن)  الوسيلة الثَّ
رب البد�ي ا�جسدّي ا�حقيقي ال املجازي  رب �� هذه آلاية الكر�مة هو الضَّ ، وهو ضرب 28بالضَّ

وسلم  ص�� هللا عليھ، فقد أوصانا رسول هللا 29تأدي�ي تقو��ي، وليس ضرب انتقامي إتال��
َساِء، فعن أ�ي هر�رة  َواْسَتْوُصوا «قال:  ص�� هللا عليھ وسلمعن الن�ي  ر��ي هللا عنھِبالّنِ

َساِء  ْعَالُه، ِإْن َذَهْبَت ُتِقيُمُھ ِبالّنِ
َ
َلِع أ ْيٍء ِ�� الّضِ ْعَوَج ��َ

َ
َة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع، َوِإنَّ أ

َ
َْرأ ، َفِإنَّ املْ

َساِء َخْ�ً�اَكَسْرَتُھ، َوِإْن َتَرْكَتُھ  ْعَوَج، اْسَتْوُصوا ِبالّنِ
َ
ر��ي هللا عنھ ، وعن ابن عباس 30»َلْم َيَزْل أ

ْهِ��«قال:  ص�� هللا عليھ وسلمعن الن�ي 
َ
َنا َخْ�ُ�ُكْم أِل

َ
ْهِلِھ، َوأ

َ
ھ ف. وعليھ، 31»َخْ�ُ�ُكْم َخْ�ُ�ُكْم أِل إنَّ

ر�� إطال  وج من هذا إلاذن الشَّ نھ فيضرب زوجتھ ��واه، ق عناال ينب�� أنَّ يفهم الزَّ

د بن أحمد بن أ�ي بكر بن فرح ألانصاري ا�خزر�� شمس الدين القرط�ي، ا�جامع  25 ينظر: أبو عبد هللا محمَّ
م)، ١٩٦٤ه/١٣٨٤، ٢م أطفيش (القاهرة: دار الكتب املصر�ة، طألح�ام القرآن، تحقيق: أحمد ال��دو�ي وإبراهي

؛ أبو بكر بن مسعود بن أحمد ال�اسا�ي، بدائع الصنائع �� ترتيب الشرائع (د.م: دار الكتب ١٧١، ص٥ج
ة، ط د بن حبيب املاوردي، ٣٣٤، ص٢م)، ج١٩٨٦ه/١٤٠٦، ٢العلميَّ د بن محمَّ ؛ أبو ا�حسن ع�� بن محمَّ

ة، طا�حاوي الكب��،  د معوض وعادل أحمد عبد املوجود (ب��وت: دار الكتب العلميَّ ، ١تحقيق: ع�� محمَّ
 .٥٩٨، ص٩م)، ج١٩٩٩ه/١٤١٩

 .٣١٥، ص٧ينظر: ز�دان، املرجع نفسھ، ج 26
 .٦٥٤، ص٢ه)، ج١٤١٢، ١٧سيد قطب إبراهيم حس�ن الشار�ي، �� ظالل القرآن (القاهرة: دار الشروق، ط 27
أبو سليمان أنَّ الضرب �� آلاية الكر�مة ال يمكن أن ي�ون املقصود منھ إلايالم وألاذى  يرى د.عبد ا�حميد أحمد 28

ة معا�ي �لمة (الضرب) �� السياق القرآ�ي،  ا�جسدّي؛ بل هو بمع�ى املفارقة وال��ك والاع��ال، كما انتظم عامَّ
عبد ا�حميد أحمد أبو سليمان،  فهو ال يحمل الضرب ع�� معناه ا�حقيقي بل يحملھ ع�� املع�ى املجازي. ينظر:

ة املعرفة (مجلة  ة: رؤ�ة من�جية"، مجلة إسالميَّ وجيَّ "الفهم املقاصدي: ضرب املرأة وسيلة �حل ا�خالفات الزَّ
ا�ع والعشرون،  ادسة، العدد الرَّ نة السَّ ة محكمة يصدرها املعهد العال�ي للفكر إلاسالمي، السَّ فكّرِ�ة فصليَّ

إال أنَّ هذا اج��اد منھ ال بأس، بيد أنَّ هذا التأو�ل ال مع�ى لھ! ألنَّ مع�ى ال��ك، . ١٣٩، صم)٢٠٠١ه/١٤٢٢
واملفارقة، والاع��ال، ال ي�ون إال �� ال�جر �� امل�جع، و�� الوسيلة ال�ي �سبق الضرب. ومن جهة أخرى، فإنَّ 

ي، و�التا�� ال يمكن صرفها إ�� املع�ى لم تق��ن بقر�نة لتخرجها من املع�ى ا�حقيقي إ�� املجاز  (واضر�وهّن) �لمة 
املجازي إال بدليل أو قر�نة، فدلَّ ذلك ع�� أنَّ املقصود منھ الضرب ا�حقيقي. ينظر: عرفات كرم ستو�ي، 
ة يصدرها  ة: قراءة نقدية تحليلية"، التجديد (مجلة فكّرِ�ة فصلّيِ وجيَّ "ضرب املرأة ليس حًال ل�خالفات الزَّ

نة ا�خامسة، صيف وخر�ف ١٩-١٨�� �وردستان، العدد  منتدى الفكر إلاسالمي  .١٨٩-١٨٨م)، ص٢٠١٣، السَّ
م)، ١٩٩٢ه/١٤١٢ينظر: يوسف قاسم، حقوق ألاسرة �� الفقھ إلاسالمي (القاهرة: دار ال��ضة العر�ية،  29

 .٢٢١ص
ساء، رقم ا�حديث  30  .٦٧٣، ص١، ج١٤٦٨مسلم، �حيح مسلم، كتاب: الرضاع، باب: الوصية بالّنِ
ساء، رقم ا�حديث:  31  .٦٣٦، ص١، ج١٩٧٧ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ، كتاب: الن�اح، باب: حسن معاشرة الّنِ

                                                                                                                         



Al-Mawarid Journal of Islamic Law, Vol. XV, No. 1, August 2015
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ة شرسة. لذا، فقد اش��ط الفقهاء جملة و�فرغ عل��ا غضبھ ويشفي غليلھ بروح انتقاميَّ
رب �وسيلة تأديبية، وإليك أهمها  .32شروط عند ال�جوء إ�� استخدام الضَّ

وجة �� معصية زوجها، وإلاصرار ع�� غ��ا. .١  أن �ستمر الزَّ

رب إال �عد  .٢  أن تبوء وسليتا الوعظ وال�جر بالفشل.عدم ال�جوء إ�� وسيلة الضَّ

رب فيھ صالح زوجتھ وعود��ا إ�� رشدها  .٣ وج أنَّ استخدام الضَّ أن �غلب ع�� ظّنِ الزَّ
ق املقصد  ع�� الضرب�عد غ��ا و�شوزها، وإال فال يجوز إلاقدام  إن لم يتحقَّ

ر�� منھ.  الشَّ

ف، وهو الذي ال �ش�ن  .٤ رب غ�� م�ّ�ِح وال مجّحِ �حمًا وال يكسر عظمًا، أن ي�ون الضَّ
واك  رب غ�� امل�ّ�ِح؟ قال: الّسِ فعن عطاء بن أ�ي ر�اح قال: "قلت البن عباس؛ ما الضَّ

 .33وِش�ُ�ُھ َيضِرُ��ا بھ"
رب الوجھ؛ فهو موضع ا�جمال. وقد ثبت عن الن�ي  .٥ وج �� الضَّ ص�� هللا أن يتقي الزَّ

ھ قال  عليھ وسلم وج-أنَّ وجة ع�� الزَّ َوال َتْضِرِب «... -عندما ُسئل عن حّقِ الزَّ
رب 34»اْلَوْجَھ.. ھ الضَّ وج املواضع املخوفة �الرأس، والبطن؛ ألنَّ . وكذلك يتجنب الزَّ

 ضرب تأديب وليس ضرب �شو�ھ.

وجة وإن �ان مباحًا إ ال أنَّ لذا، نجد أنَّ الشافعية وا�حنابلة ذهبوا إ�� أنَّ ضرب الزَّ
وج�ن  ص�� هللا عليھ وسلم. وهذا ما عقلھ أئمتنا من قولھ 35تركھ أو��؛ إبقاء للمودة ب�ن الزَّ

وج 36»َوَلْن َيْضِرَب ِخَياُرُكْم «... بل آلانفة_ من إعادة -. وعليھ، فإذا لم يتمكن الزَّ �� ضوء السُّ
ا��ي؛ ل�ي يقوم بدوره زوجتھ الناشز إ�� جادة ا�حّقِ والصواب، وقتئذ ينتقل أمرهما إ�� الق

د عبد ا�حق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية ألاندل��ي املحار�ي، املحرر الوج�� ��  32 ينظر: أبو محمَّ
د (ب��و ة، طتفس�� الكتاب العز�ز، تحقيق: عبد السالم عبد الشا�� محمَّ )، ه١٤٢٢، ١ت: دار الكتب العلميَّ

؛ ال�اسا�ي، بدائع الصنائع �� ترتيب الشرائع، ١٧٢، ص٥؛ القرط�ي، ا�جامع ألح�ام القرآن، ج٣١٤، ص٨ج
اف القناع عن م�ن إلاقناع، ج٣٣٤، ص٢ج د بن إدريس بن العباس  ١٨٤، ص٤؛ ال��و�ي، كشَّ وما �عدها؛ محمَّ

ن عبد مناف الشاف�� املطل�ي القر��ي امل�ي، ألام (ب��وت: دار املعرفة، بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب ب
 .١٢٠، ص٥م)، ج١٩٩٠/ه١٤١٠

د بن جر�ر بن يز�د بن كث�� بن غالب آلام�� الط��ي، جامع البيان �� تأو�ل القرآن، تحقيق: أحمد  33 أبو جعفر محمَّ
د شاكر (د.م: مؤسسة الرسالة، ط  ؛ و�نظر: القرط�ي، املرجع نفسھ.٣١٤، ص٨م)، ج٢٠٠٠/ه١٤٢٠، ١محمَّ

د ناصر  34 ق عليھ: محمَّ أبو داود سليمان بن ألاشعث ال�جستا�ي، سنن أ�ي داود، حكم ع�� أحاديثھ وآثاره وعلَّ
كتاب: الن�اح، باب: �� حّقِ املرأة ع�� ، د.ت)، ٢الدين ألالبا�ي (الر�اض: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ط

 . وقال: ألالبا�ي �� هذا ا�حديث: حسن �حيح.٣٧٢، ص٢١٤٢زوجها، رقم ا�حديث: 
اف القناع عن م�ن إلاقناع، ج١٢١، ص٥ينظر: الشاف��، ألام، ج 35  .١٨٤، ص٤؛ ال��و�ي، كشَّ
د بن حمدو�ھ بن ُ�عيم بن ا�حكم الض�ي الطهما�ي النيسابوري، املستدرك  36 د بن عبد هللا بن محمَّ ا�حاكم محمَّ

ة، ط ع�� ال�حيح�ن، تحقيق: م)، ١٩٩٠/ه١٤١١، ١مصطفى عبد القادر عطا (ب��وت: دار الكتب العلميَّ
 .٢٠٨، ص٢، ج٢٧٧٥كتاب: الن�اح، حديث سالم، رقم ا�حديث: 
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ة وجيَّ وإن خفتم شقاق بي��ما (:عز وجل، لقولھ 37�غية إيجاد حٍل إلعادة صفو ا�حياة الزَّ
فا�عثوا حكما من أهلھ وحكما من أهلها إن ير�دا إصالحا يوفق هللا بي��ما إن هللا �ان عليما 

ساء: )خب��ا ا إذا نفذت �ل هذه الوسائل و�اءت �لها بالف٣٥[الّنِ ، سر�ح بإحسانتفشل، ]. أمَّ
 .]٢٢٩[البقرة: )أو �سر�ح بإحسانبمعروف الطالق مرتان فامساك (: قال �عا�� 
ة ال�ي  حثاالبع�� ضوء ما سبق، يرى و  أديبيَّ رب �� املنظومة التَّ ة الضَّ أنَّ قضيَّ

ة-وضع��ا آلاية الكر�مة  ة العالجيَّ ة تر�و�ة مت�املة.  -حسب ترتي��ا ل�خطوات إلاجرائيَّ �عدُّ وحدَّ
من تصرفات طائشة خالل  -نتيجة لقلة فهمهم لتعاليم إلاسالم-وأنَّ ما يفعلھ �عض املسلم�ن 

أديب، ال �عكس ص ة ف��ة التَّ ھ ليس من الالئق الوقوف ع�� قضيَّ ورة إلاسالم ال��بو�ة. كما أنَّ
رب فقط دون الالتفات إ�� ما �سبقها من أسباب وخطوات قبلية؛ ألنَّ �� ألاسلوب هذا  الضَّ

رب �� صور��ا وترتي��ا و�شو��لتلبيس ع�� املسلم�ن  ظر إ�� وسيلة الضَّ إلسالم، فال بّد من النَّ
رب �الوقوف ع�� قولھ �عا��: ، وإال ل�ان وموضعها ة الضَّ فو�ل (الوقوف ع�� قضيَّ
 ].٥[املاعون: )الذي��م عن صال��م ساهون (: ] دون الالتفات إ�� ما يليھ ٤[املاعون: )للمصل�ن

 

ا�ي: ضرب ألاطفال تأديباً   الفرع الثَّ

رب وسيلة  ا ال شكَّ فيھ أنَّ الضَّ ة-ممَّ يَّ درجا��ا �عد من وسائل ال��هيب، وآخر  -ماّدِ
-تقطيب الوجھ، ونظرة الغضب، والعقاب... ا�خ. ففي نطاق ألاسرة وحدودها ي�جأ املر�ي 

فل وتقو�م ��يء ُخُلقھ، وإنَّ �ان ألاو�� عدم  -أحياناً  إ�� هذه الوسيلة �غية ت�حيح سلوك الّطِ
رب مباشرة �� العال�جوء إ� ة، لم� استخدام الضَّ �ذيبيَّ ة ال�َّ أديبيَّ ة التَّ ة ع�� يَّ ملا لھ من آثار سلبيَّ

ة فل، ولر�ما يؤدي إ�� نتائج غ�� مقبولة �� التنشئة الاجتماعيَّ ة الّطِ  .38�خصيَّ
رب حقٌّ مقرٌر للوالَدين -الُقصر-لذا، فإنَّ تأديب ألاوالد  ريعة  39بالضَّ �� الشَّ

ة ة القوليَّ ة، وقد ثبت هذا ا�حقُّ بالُسنة النبو�َّ عيب عن أبيھ عن فعن عمرو بن ش، 40إلاسالميَّ

 .١٧٥، ص٥ينظر: القرط�ي، ا�جامع ألح�ام القرآن، ج 37
ة تطبيقية (بحث تكينظر:  38 مي�� مقدم حسن بن ناصر بن حسن ألاسل�ي، العنف ضدَّ ألاطفال: دراسة فقهيَّ

ة،  د بن سعود إلاسالميَّ -١٤٢٩لنيل درجة املاجست�� �� الفقھ املقارن، املعهد العا�� للقضاء، جامعة إلامام محمَّ

 .١٢٦ه)، ص١٤٣٠
�م استثنوا من  39 فس، إال أ�َّ فل لغ�� الو��، ألنَّ الضرب من توا�ع الوالية ع�� النَّ ِ

ّ
الفقهاء ال يرون جواز ضرب الط

م من جهة القا��ي. ينظر:ذلك ا�جّد، وألا  أبو زكر�ا محيي الدين بن شرف  م �� غيبة ألاب، والو��ي، والقيَّ
د نجيب املطي�� (جدة: مكتبة إلارشاد، د.ط، د.ت)،  النووي، املجموع شرح املهذب للش��ازي، تحقيق: محمَّ

�وت: دار ال�اتب العر�ي، عبد القادر عودة، التشريع ا�جنائي إلاسالمي مقارنًا بالقانون الوض�� (ب�؛ ١٢، ص٣ج
 .٥١٨، ص١جد.ت)، 
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ه، قال: قال رسول هللا  ْبَناُء َسْبِع : «ص�� هللا عليھ وسلمجّدِ
َ
الِة َوُهْم أ ْوالَدُكْم ِبالصَّ

َ
ُمُروا أ

ََضاِجِع 
ْ
ْبَناُء َعْشٍر َوَفّرُِقوا َبْيَ�ُ�ْم ِ�� امل

َ
هكذا، ذهب الفقهاء و . 41»ِسِن�َن، َواْضِرُ�وُهْم َعَلْ�َ�ا، َوُهْم أ

أديب إذا �ان املقصد من إ�� جواز مشروعية ضرب الوالَدين ألوالدهم الصغار؛  رب التَّ الضَّ
ريعة 42والتقو�م ة شروط صاغها الفقهاء �� ضوء نصوص الشَّ . غ�� أنَّ هذا ا�جواز مرهون �عدَّ

ة، و�مكننا إجمالها فيما يأ�ي  :43إلاسالميَّ
 بھ، إذ ال يجوز ضر�ھ لذنب يخ��ى من ارت�ابھ.أن ي�ون ضرب الصغ�� لذنب ارتك .١

أديب، وهذا الشرط مفاده القيد �عشر سن�ن الوارد  .٢ أن ي�ون الصغ�� مم��ًا �عقل التَّ
الة عند البلوغ. رب وهو الاعتياد ع�� الصَّ ق مقصد الضَّ  �� ا�حديث، وذلك ل�ي يتحقَّ

رب ع�� هيئة بحيث �عت�� مثلھ معتادًا �� التَّ  .٣ بمثلھ، في�ون ضر�ًا  أديبأن ي�ون الضَّ
رب.غ�� م�ّ�ِح  ، متقيًا الوجھ عند الضَّ

رب باليد، فال يجوز ضر�ھ بالعصا؛ رفقًا بھ، وزجرًا لھ، بقدر طاقتھ. .٤  أن ي�ون الضَّ

رب �� حالت�ن؛  للباحثففي ضوء ما سبق، يظهر  ة تبيح الضَّ ريعة إلاسالميَّ أنَّ الشَّ
وجة، وهذا انية  ا�حالة ألاو�� عند �شوز الزَّ وج ال غ��ه، وا�حالة الثَّ حقٌّ مشروٌع خاٌص بالزَّ

قد ضرب أحدًا، و�دلُّ ع�� ذلك ما  ص�� هللا عليھ وسلمإذ لم يؤثر �� الُسنة الفعلية ما يدلُّ ع�� أنَّ رسول هللا  40
َشْيًئا َقطُّ ِبَيِدِه، َوال  ص�� هللا عليھ وسلمقالت: "َما َضَرَب َرُسوُل ِهللا  ر��ي هللا ع��اروتھ أم املؤمن�ن عائشة 

لآلثام، واختياره من املباح أسهلھ،  ، كتاب: الفضائل، باب: مباعدتھاْمَرأًة، َوال َخاِدًما...". مسلم، �حيح مسلم
 .١٠٩٨، ص٢، ج٢٣٢٨وانتقامھ � عند ان��اك حرماتھ، رقم ا�حديث 

الة، باب: م�ى يؤمر ا 41 الة، رقم ا�حديث: ال�جستا�ي، سنن أ�ي داود، كتاب: الصَّ . وهو ٩١، ص٤٩٥لغالم بالصَّ
 حديث حسن �حيح.

ر: حسن بن عمار بن ع�� الشرنبال�� املصري ا�حنفي، مرا�� الفالح شرح م�ن نور إلايضاح، اعت�ى بھ ينظ 42
؛ مالك بن أ�س بن مالك بن عامر ٧م)، ص٢٠٠٥ه/١٤٢٥، ١وراجعھ: �عيم زرزور (د.م: املكتبة العصر�ة، ط

ة، ط ؛ أبو ا�حاق إبراهيم ١٩١ص، ١م)، ج١٩٩٤ه/١٤١٥، ١ألاصب�� املد�ي، املدونة (د.م: دار الكتب العلميَّ
ة، د.ط، د.ت)، ج ، ١بن ع�� بن يوسف الش��ازي، املهذب �� فقھ إلامام الشاف�� (د.م: دار الكتب العلميَّ

د بن قدامة املقد��ي، املغ�ي، تحقيق: عبد هللا بن عبد املحسن ؛ ١٠٠ص د عبد هللا بن أحمد بن محمَّ أبو محمَّ
د ا�حلو (الر   .٣٥٠، ص٢جم)، ١٩٩٧ه/١٤١٧، ٣�اض: دار عالم الكتب، طال���ي وعبد الفتاح محمَّ

د ٧١ر: الشرنبال��، مرا�� الفالح شرح م�ن نور إلايضاح، صينظ 43 د عبد السالم بن خان محمَّ ؛ عبيد هللا بن محمَّ
بن أمان هللا بن حسام الدين الرحما�ي املباركفوري، مرعاة املفاتيح شرح مش�اة املصابيح (بنارس: إدارة 

ة والدعوة وإلافتاء �� ا�جامعة السلفية، ط البحوث ؛ أحمد بن غانم ٢٧٨، ص٢م)، ج١٩٨٤ه/١٤٠٤، ٣العلميَّ
(أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي ألازهري املال�ي، الفواكھ الدوا�ي ع�� رسالة ابن أ�ي ز�د 

 .١١٦، ص٨�ي، ج؛ ابن قدامة، املغ٣١، ص١م)، ج١٩٩٥ه/١٤١٥الق��وا�ي (د.م: دار الفكر،
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ة ة تقو�ميَّ مناهضة العنف األسرّ�إقليم �وردستان العراق أنموذجًادراسة فقهيَّ 31

ريعة  رب �� منظور الشَّ فل وتقو�م سلوكھ، وهذا من حّقِ الوالَدين. فالضَّ إلصالح ُخلق الّطِ
ة هو "دواء ينب�� مراعاة وقتھ، ونوعھ، وكيفيتھ، ومقداره، وقابلية املحل"  .44إلاسالميَّ

 

ا�ي: موقف  رب �ي نطاق ألاسرة مناهضة العنف ألاسري قانون املطلب الثَّ  إزاء الضَّ

وج  قبل الشروع �� بيان موقف قانون مناهضة العنف ألاسرّي حول قضي�ي ضرب الزَّ
لزوجتھ الناشز، وضرب ألابو�ن ألطفالهم، الواقعت�ن ضمن حدود ألاسرة ونطاقها، يرى 

قانون مناهضة العنف  من ألاهمية بم�ان الوقوف ع�� هات�ن القضيت�ن قبل صدور  حثاالب
ا ي�ون دارجًا تحت تطبيقات  ألاسرّي، ألنَّ هات�ن القضيت�ن ليستا حديثت�ن، فحكمهما إمَّ
قة باألسرة، إذ  ا ي�ون ضمن ا�جرائم املتعّلِ ، أي أنَّ حكمهما ع�� إلاباحة، وإمَّ استعمال ا�حّقِ

 ال ثالث لهما.

رب  ١٩٦٩) لسنة ١١١رقم (العرا�� وفقًا لقانون العقو�ات  املعدل؛ إذ �عدُّ الضَّ
ق بخصوص تلك 45عاقب عل��ا القانون �بجميع صوره وأنواعھ جر�مة  ا فيما يتعلَّ . أمَّ
ة (١القضيت�ن فقد تناول��ما الفقرة ( ) من قانون العقو�ات، إذ اعت��هما ضمن ٤١) من املادَّ

ت ع�� ما ي��: "ال جر� مة إذا وقع الفعل استعماًال �حّقٍ مقرٍر تطبيقات استعمال ا�حّقِ فنصَّ
 : وج زوجتھ، وتأديب آلاباء واملعلم�ن ١بمقت��ى القانون، ويعت�� استعماًال ل�حّقِ .تأديب الزَّ

ومن �� حكمهم ألاوالَد الُقصر �� حدود ما هو مقرر شرعًا أو قانونًا أو عرفًا". ففي ضوء ما 
وجة إذا  اح القانون أنَّ الزَّ رفضت الاستجابة ملتطلبات زوجها املشروعة، سبق، يرى شرَّ

وظهرت عل��ا بوادر املعصية، وأمارات النشوز، عندئٍذ يباح لزوجها تأدي��ا، شر�طة أن ت�ون 
املعصية فيما لم يرد �شأ��ا حدٌّ مقرٌر؛ كمقابل��ا غ�� املحارم، أو تبذيرها ملال زوجها، أو 

ا إذا �انت ا ملعصية ف��ا حدٌّ مقرٌر؛ �الزنا، والقذف، خروجها دون إذنھ، وغ�� ذلك. أمَّ
وج إ��  ما يرفعها الزَّ وج تأديب زوجتھ �� هذه ألامور، وإنَّ ھ ال يجوز للزَّ والسرقة، وغ�� ذلك، فإنَّ
ھ  ة عن طر�ق الش�وى، وإال العت�� تأديبھ �� هذه ألامور خروجًا عن حّقِ لطات العامَّ السُّ

 .46فيعاقب

د  عبد ا�حليم، "دور فقھ املوازنات �� أح�ام املرأة املسلمة"، بحث مقدم �� مؤتمر فقھ  44 ج��ان الطاهر محمَّ
ة، بجامعة أم القرى ��  راسات إلاسالميَّ ريعة والّدِ املوازنات ودوره �� ا�حياة املعاصرة، والذي نظمتھ �لية الشَّ

 .٤٠٣، ص١ه)، ج١٤٣٤ال شو  ٢٩-٢٧مكة املكرمة، خالل الف��ة 
 املعدل. ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقو�ات العرا�� رقم (٤١٦-٤١٢ينظر: املواّد ( 45
؛ ١٥٥ينظر: ع�� عبد القادر القهو��، قانون العقو�ات: القسم العام (ب��وت: الدار ا�جامعية، د.ت)، ص 46

ة �� قانون العقو�ات (�غداد: مطبعة ؛ حس�ي، ٢٢٤م)، ص١٩٧٤، ١العا�ي، ط محسن نا��، ألاح�ام العامَّ
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ة ة تقو�ميَّ 32مناهضة العنف األسرّ�إقليم �وردستان العراق أنموذجًادراسة فقهيَّ

وج عدم  استعمال هذا ا�حّقِ �� إلاضرار والانتقام من زوجتھ، لذا كما يجب ع�� الزَّ
وجة ع�� ألارض من جراء  : "سقوط الزَّ مي�� �� العراق �� قرار لها بأنَّ فقد ذهبت محكمة التَّ

وج من حقوق �� تأديب زوجتھ" وج لها وإصاب��ا بأضرار يخرج عن حدود ما للزَّ . و�� 47دفع الزَّ
وج زوجتھ، وعضها، وك��ا بالسيجارة يخرج عن حدود قرار آخر لها ذهبت إ�� "أنَّ ض رب الزَّ

ة ( رب 48) عقو�ات"٤١٣إلاباحة املقررة ويعت�� إيذاء منطبقًا ع�� املادَّ نت الضَّ . و�� قرار آخر بيَّ
أديب يجب أن ال ي��ك أثرًا وال يصيب الوجھ مطلقًا" رب املباح للتَّ . 49املباح فقررت بأنَّ "الضَّ

أديب ضمن حدوده ففي ضوء ما سبق، ي ھ �� التَّ وج إذا ما استعمل حقَّ ظهر جليًا أنَّ الزَّ
ة والعقاب ھ ال يقع تحت طائلة املسؤوليَّ ة، فإنَّ . وهذا يدلُّ ع�� أن ما جاء 50وشروطھ القانونيَّ

ة. ريعة إلاسالميَّ رب هو موافق ملا جاءت بھ الشَّ ق بالضَّ  بھ قانون العقو�ات فيما يتعلَّ

ھ لسبب  ة إال أنَّ أو آلخر، أصدر املجلس الوط�ي إلقليم �وردستان بجلستھ الاعتياديَّ
ھ ٢٠٠١) لسنة ٧م قانون رقم (٢٨/٦/٢٠٠١املنعقدة ��  ة (ألاو��) منھ ع�� أنَّ ، إذ تنصُّ املادَّ

وجة من أح�ام الفقرة ( ة (١"�ستث�ى الزَّ ) لسنھ ١١١) من قانون العقو�ات رقم (٤١) من املادَّ
وج لزوجتھ الناشز من دائرة تطبيقات استعمال . ف51املعدل" ١٩٦٩ أخرج القانون ضرب الزَّ

. ولكن يبدو أنَّ القانون رقم ( لم يرِض طموح املشّرِع ال�وردستا�ي! إذ  ٢٠٠١) لسنة ٧ا�حّقِ
رب  �� نطاق ألاسرة جر�مة  -مطلقاً -أعاد الَكَرة �� قانون مناهضة العنف ألاسرّي فاعت�� الضَّ

ة (١�سعفھ إلاباحة املنصوص عل��ا �� الفقرة ( عنف أسري، بحيث ال  ) من ٤١) من املادَّ
انية) من قانون ١٢قانون العقو�ات! فقد نصَّ البند ( ة (الثَّ ًال) من املادَّ ) من الفقرة (أوَّ

ھ "يحظر ع��  ة أن مناهضة العنف ألاسرّي ع�� أنَّ يرتكب عنفًا أّي �خص يرتبط �عالقة أسر�َّ
ًا... و�عت��  ًا...  -ع�� سبيل املثال-ألافعال آلاتية أسر�َّ ضرب أفراد ألاسرة م��ا: عنفًا أسر�َّ

راسات العر�ية،  ؛ عباس ا�حس�ي، ١٠٣م)، ص١٩٦٢أسباب إلاباحة �� التشريعات العر�ية (القاهرة: معهد الّدِ
؛ عوده، التشريع ١١٢، ص١م)، ج١٩٧٢، ٢شرح قانون العقو�ات: القسم العام (�غداد: مطبعة إلارشاد، ط

 .٥١٣، ص١ا�جنائي إلاسالمي، ج
م، فؤاد ز�ي عبد الكر�م، مجموعة ألهم املبادئ ٣/١٢/١٩٧٢م، تأر�خ القرار: ١٩٧٣/تمي��ية/١٠٢٢رقم قرار  47

م و�عديالتھ ١٩٦٩) لسنة ١١١والقرارات ملحكمة تمي�� العراق مبو�ة حسب مواّد قانون العقو�ات العرا�� رقم (
 .٢٩م)، ص١٩٨٢(�غداد: مطبعة أوفست سرمد، 

 .٢٨م، عبد الكر�م، املرجع نفسھ، ص٢١/٨/١٩٧٣م، تأر�خ القرار: ١٩٧٣/تمي��ية/١٠٤٢قرار رقم  48
ا�عة، ٢، مجلة ألاح�ام العدلية (العدد١١/٥/١٩٧٦م، تار�خ القرار: ١٩٧٩/تمي��ية/٥٠١قرار رقم  49 نة السَّ ، السَّ

 .٣٧٢-٣٧١م)، ص١٩٧٧
 .١٦٣ينظر: حس�ي، شرح قانون العقو�ات: القسم العام، ص 50
ة �ح�ومة إقليم �وردستان العراق، تصدرها وزارة العدل، العدد وقا 51 سميَّ ، ١٩ئع �وردستان، ا�جر�دة الرَّ

انية،  نة الثَّ  .١٠م، ص٢٠٠١السَّ
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عارف علي عارف القره داغي و رضوان حازم خالد الكوَجري
ة ة تقو�ميَّ مناهضة العنف األسرّ�إقليم �وردستان العراق أنموذجًادراسة فقهيَّ 33

وجة فقط، بل ذهب إ��  ة". وعليھ، فإنَّ املشّرِع لم يكتِف بتجر�م ضرب الزَّ ة حجَّ وألاطفال بأيَّ
تجر�م ضرب ألاطفال أيضًا، سواء �ان ضر��ما تأديبًا أو �عذيبًا، إذ �عدُّ �لتا ا�حالت�ن جر�مة 

ة حجة). وكما �شمل قول املشّرِع ع نف أسري �عاقب عل��ا القانون، وذلك لقول املشّرِع (بأيَّ
(ضرب أفراد ألاسرة) ضرب ألابو�ن، أو ا�جدين، أو ألاوالد، أو العم، وغ��هم من أعضاء 

ا�عة وفقًا للفقرت�ن (ثانيًا) و(ثالثًا) من املادة (ألاو��) من قانون م ناهضة ألاسرة إ�� الدرجة الرَّ
 .52العنف ألاسرّي 

أنَّ املشّرِع ال�وردستا�ي قد خالف �حيح  الباحثعرض ما سبق، يرى  و�ناء ع��
رب  م الضَّ ة و�عاليمها عندما جرَّ ريعة إلاسالميَّ ة -وصر�ح نصوص الشَّ رعيَّ �شروطھ الشَّ

ة وج أو  -والقانونيَّ ھ قد سلب من الزَّ ظر عن أنَّ أو من -ألاب �� نطاق ألاسرة. هذا، و�صرف النَّ
رب املمنوح لھ شرعًا وقانونًا، بل  -�ان �� حكمهما ر�� �� الضَّ ھ الشَّ ة الك��ى إحقَّ نَّ الطامَّ

ا�عة) والذي ينصُّ ع�� "عدم السماح ٣تكمن �� البند ( ة (الرَّ ) من الفقرة (ثالثًا) من املادَّ
ة ال�ي ت راها �� حالة وجود خطر للمش�و منھ بدخول البيت ألاسري بقرار من املحكمة، وللمدَّ

أو أي فرد من أفراد ألاسرة"، وتطبيقًا للنّصِ فإنَّ الوالد إذا ضرب ولده  53ع�� املش�و منھ
رب، فإنَّ ل�حاكم الصالحية ��  تأديبًا لھ، وقام الولد بتقديم ش�وى ضدَّ والده م��مًا إياه بالضَّ

ال مخالفة الوالد ألمر املحكمة إ�عاد الوالد عن بيتھ وعدم السماح لھ بدخول املن�ل! و�� ح
ة  فإنَّ هذه املخالفة �عدُّ ان��ا�ًا ألمر ا�حماية، وقتئٍذ تطبق عليھ أح�ام الفقرة (را�عًا) من املادَّ
ا�عة) من قانون مناهضة العنف ألاسرّي ال�ي تنصُّ ع�� ما ي��: "�� حالة ان��اك أمر  (الرَّ

ة ال تز�د ) ساعة أو �غرامة ال تقل عن ٤٨ع�� ( ا�حماية �عاقب املخالف با�حبس مدَّ
) ثالثمائة ألف دينار". فهذا إجحاف شديد، وظلم عظيم، خاصةإذا �ان املش�و ٣٠٠.٠٠٠(

ھ العمود الفقري لهي�ل ألاسرة.اً أو أب اً منھ زوج  ؛ ألنَّ

 

ا ة باإلكراه وتقو�مهلثاملبحث الثَّ وجيَّ  ا: املعاشرة الزَّ
ة  وجيَّ وج�ن من أهم حقوقهما املش��كة، إذ أنَّ من مقومات �عدُّ املعاشرة الزَّ ة ب�ن الزَّ ا�جنسيَّ

وجة ملتطلبات زوجها إ�� الفراش وتلبية حاجاتھ إذا  ة وأسرارها اهتمام الزَّ وجيَّ السعادة الزَّ

 .٤٤ينظر: العكي��، شرح قانون مناهضة العنف ألاسرّي، ص 52
ر ع�� (املتضرر) وليس هنا وقع املشّرِع �� خطأ فادح! إذ يظهر من سياق النّصِ أنَّ املقصود هو وجود خط 53

(املش�و منھ)، ألنَّ ألاخ�� هو مصدر الضرر وا�خطر، إذ ال يتصور أن ي�ون معرضًا ل�خطر وهو القائم بالعنف 
 والضرر!
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ومن ءايتھ أن خلق لكم من (:عز وجل  دعاها إليھ، والعكس كذلك �حيح، إذ يقول الباري 
فيذلك أليات لقوم يتفّكرون)  إنجل��ا وجعل بينكم ّموّدة ورحمة أنفسكم أزوجا لتسكنوا إ

وج�ن ٢١[الروم:  ]. و�� مقابل ذلك، فإنَّ أّي إهمال أو تقص�� �� هذا ا�حّقِ من جانب أحد الزَّ
ة، وكث��ًا ما تختتم هذه  وجيَّ ب �� النكد والشقاق بي��ما وا��يار ا�حياة الزَّ ھ يتسبَّ أو كالهما فإنَّ

بي��ما بالطَّالق أو التفر�ق. وعليھ، فإنَّ السؤال الذي يطرح نفسھ هو: ما موقف العالقة 
ة وجيَّ ريعة والقانون فيمن أكره زوجتھ ع�� املعاشرة الزَّ ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال 54الشَّ

منا هذا املبحث ة  إ�� قسَّ وجيَّ ل تناول موقف الفقھ إلاسالمي �� املعاشرة الزَّ مطلب�ن، فاألوَّ
ا�ي �عرج إ�� بيان موقف القانون �� هذه املسألة وتقو�مھ بالفقھ باإلك راه، واملطلب الثَّ

 إلاسالمي.

 

ل: موقف الفقھ إلاسالمي  املطلب ألاوَّ

وج�ن، إذ يحقُّ لهما الاستمتاع  ة حٌق شر�ٌ� مش��ٌك ب�ن الزَّ ة ا�جنسيَّ وجيَّ إنَّ املعاشرة الزَّ
ر��، فيخ (ولهّن �� محكم كتابھ العز�ز عز وجل ��نا الباري أحدهما باآلخر ضمن إلاطار الشَّ

بقولھ: "وآلاية �عّم  −سرها إلامام القرط�ي وقد ف ]،٢٢٨[البقرة: مثل اّلذي عل��ّن باملعروف) 
ة" وجيَّ ھ يفهم ، فكذا ي�ون ل�ل��55جميع ذلك من حقوق الزَّ ما ا�حقُّ �� الفراش. وعليھ، فإنَّ

وج�ن نفسھ من تمك�ن آلاخر من الاستمتاع بھ، فإذا امتنع  ا سبق عدم جواز منع أحد الزَّ ممَّ
ھ قد ارتكب ذنبًا عظيمًا، فقد  -دون عذر شر��-الفراش  ��آلخر لستجابة الا أحدهما عن  فإنَّ

: هللا عليھ وسّلم  ��صقال رسول هللا  قال: ر��ي هللا عنھجاء �� ال�حيح�ن عن أ�ي هر�رة 
ى ُتْصبِ « َبْت، َفَباَت َغْضَباَن َعَلْ�َ�ا، َلَعَنْ�َ�ا املََالِئَكُة َح�َّ

َ
َتُھ ِإَ�� ِفَراِشِھ َفأ

َ
، 56»َح ِإَذا َدَعا الرَّجل اْمَرأ

وجة التقص�� �� حّقِ زوجها فال يجوز  وج التقص�� �� حّقِ زوجتھ أيضللزَّ ًا، ، كما ال يجوز للزَّ
فما للرَّجل هو أيضًا للمرأة ما  ]،٢٢٨[البقرة: (ولهّن مثل اّلذي عل��ّن باملعروف) لقولھ �عا��: 

ص، وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص  : ص�� هللا عليھ وسلمقال: قال رسول هللا   لم يخصَّ

ًال) من الفقرة ( 54 انية) من قانون مناهضة العنف ألاسرّي ع�� تجر�م "املعاشرة ١٣نصَّ البند (أوَّ ة (الثَّ ) من املادَّ
ة باإل وجيَّ وجة ع�� ا�جماع حصرًا، لعدم إم�ان تصور إجبار الرَّجل ع�� كراه" والذي يراد منھ الزَّ "إجبار الزَّ

 .٣٦ا�جماع، وفق ما يذهب الرأي الراجح فقهًا". العكي��، شرح قانون مناهضة العنف ألاسرّي، ص
 .١٢٤، ص٣القرط�ي، ا�جامع ألح�ام القرآن، ج 55
د بن إسماعيل بن  56 د زه�� أبو عبد هللا محمَّ إبراهيم ابن املغ��ة ا�جعفي البخاري، �حيح البخاري، تحقيق: محمَّ

كتاب: الن�اح، باب: إذا باتت املرأة مهاجرة فراش ه)، ١٤٢٢، ١بن ناصر الناصر (د.م: دار طوق النجاة، ط
؛ مسلم، �حيح مسلم، كتاب: الن�اح، باب: تحر�م امتناعها من ٣٠، ص٧، ج٥١٩٣زوجها، رقم ا�حديث: 

 . واللفظ للبخاري.٦٥٤، ص١، ج١٤٣٦ش زوجها، رقم ا�حديث: فرا
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ْيَل؟« َ�اَر َوَتُقوُم اللَّ َك َتُصوُم ال�َّ نَّ
َ
ْخَ�ْ� أ

ُ
َلْم أ

َ
ِھ، أ ِھ، َقاَل: » َيا َعْبَد اللَّ َفَال «ُقْلُت: َبَ�� َيا َرُسوَل اللَّ

ا، َوِإنَّ  ا، َوِإنَّ ِلَعْيِنَك َعَلْيَك َحق� ْفِطْر، َوُقْم َوَنْم، َفِإنَّ ِ�َجَسِدَك َعَلْيَك َحق�
َ
ِلَزْوِجَك  َتْفَعْل، ُصْم َوأ

ا ما 57»َعَلْيَك َحق� وج�ن �� حّقِ صاحبھ �� الفراش، سيَّ . لذا، ال يجوز شرعًا أن يقصر أحد الزَّ
قال  ر��ي هللا عنھ وأنَّ الشارع قد عّد هذه املعاشرة قر�ة مجلبة للثواب وألاجر، فعن أ�ي ذرٍ 

َحِدُكْم َصَد : «...ص�� هللا عليھ وسلمرسول هللا 
َ
َيأِ�ي »َقةٌ َوِ�� ُبْضِع أ

َ
، َقاُلوا: َيا َرُسوَل ِهللا، أ

ْجٌر؟ َقاَل: 
َ
َحُدَنا َشْهَوَتُھ َوَ�ُ�وُن َلُھ ِف�َ�ا أ

َ
َ�اَن َعَلْيِھ ِف�َ�ا ِوْزٌر؟ «أ

َ
ْيُتْم َلْو َوَضَعَها ِ�� َحَراٍم أ

َ
َرأ

َ
أ

ْجٌر 
َ
 .58»َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها ِ�� اْ�َحَالِل َ�اَن َلُھ أ

ھ ليس  ة بي��ما باإلكراه؛ وعليھ، فإنَّ وجيَّ من سليم الذوق أيضًا أن تؤدى املعاشرة الزَّ
وج�ن،  ف��ا الوداد وا�حب وا�حنان،  إذألنَّ هذه املعاشرة من ألطف وأرق ال�حظات ب�ن الزَّ

وجة ما يمنعها من القيام بذلك؛ كأن ت�ون مر�ضة، أو مجهدة، أو �انت ��  فإنَّ �ان �� الزَّ
ر�� من حي ن لزوجها ذلك بأدب ولطف، وقتذاك ال حرج وال عذرها الشَّ ض أو نفاس، فُتبّ�ِ

وج إكراهها ع�� ذلك ما لم يكن ديد��ا ترك فراش  مؤاخذها عل��ا �� منعها، وال يجوز للزَّ
ة وجيَّ ھ املشروع لھ دون مسوغ 59الزَّ ف �� استعمال حّقِ عسُّ وج كذلك عدم التَّ . كما يجدر بالزَّ

ريعة ة أمور؛  شر��، لذلك ��ت الشَّ ة �� عدَّ وجيَّ وج لزوجتھ �� املعاشرة الزَّ ة إكراه الزَّ إلاسالميَّ
ها املشروع �� املعاشرة، وإليك أهم  ِمن ي��تب عل��ا ملا وجة من حّقِ أذى أو حرمان الزَّ

وجة: وج ضدَّ الزَّ فات ال�ي �عت�� عنفًا يرتك��ا الزَّ صرُّ  التَّ

ريعة  .۱ إكراهها ع�� الوطء �� ف��ة ا�حيض أو النفاس، وهذا مناٍف لقواعد الشَّ
ة لقولھ �عا��:  ويسئلونك عن املحيض قل هو أذي فاع��لوا النساء �� (إلاسالميَّ

املحيض وال تقر�وهن ح�ي يطهرن فاذ تطّهرن فاتوهّن من حيث أمركم هللا ان هللا 
وج زوجتھ �� ف��ة ٢٢٢رة: [البقيحّب التّو��ن و�حّب املتطّهر�ن)  ]، فإذا وطء الزَّ

ا�حيض أو النفاس، فال �عت�� جر�مة يوجب ا�حدَّ مع �ونھ ُمحرمًا؛ وذلك لقيام 
ة بي��ما وجيَّ رب أو �غ��هما، 60الزَّ وج ع�� ذلك بالعنف أو بالضَّ ا إذا أكرهها الزَّ ، أمَّ

، رقم ا�حديث:  57  .٣١، ص٧، ج٥١٩٩البخاري، �حيح البخاري، كتاب: الن�اح، باب: لزوجك عليك حقٌّ
مسلم، �حيح مسلم، كتاب: الز�اة، باب: بيان أنَّ اسم الصدقة يقع ع�� �ل نوع من املعروف، رقم ا�حديث:  58

 .٤٤٨، ص١، ج١٠٠٦
أبو زكر�ا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، روضة الطالب�ن وعمدة املفت�ن، تحقيق: زه�� الشاويش ينظر:  59

د بن أحمد بن ٢٠٧، ٢٠٤، ص٧جم)، ١٩٩١/ه١٤١٢، ٣عمان: املكتب إلاسالمي، ط-دمشق-(ب��وت ؛ محمَّ
 .٤٣٥، ص٢د.ت)، جعرفة الدسو�� املال�ي، حاشية الدسو�� ع�� الشرح الكب�� (د.م: دار الفكر، 

 .١٠١، ص٥؛ الشاف��، ألام، ج٣٥، ص٧ينظر: ال�اسا�ي، بدائع الصنائع، ج 60
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رب  وج �عاقب حينئذ عقو�ة �عز�ر�ة ع�� الضَّ أو العنف  -�ان غ�� م�ّ�ِح وإنَّ -فإنَّ الزَّ
أديب �� ذلك، ف�ان مسئوًال عن ذلك العنف  ھ ليس لھ حقُّ التَّ الذي استخدمھ، ألنَّ

رب  .61أو الضَّ
وج �� دبرها، وهذه صورة من صور العنف ا�جن��ّي ال�ي ت�حق ألاذى  .۲ أن يأت��ا الزَّ

ر�� �� الاستمتاع،  ها الشَّ وجة، كما يحرمها من حّقِ رر بالزَّ أضف إ�� ذلك والضَّ
ريعة عنھ، ناهيك عن  الاعتداء ع�� النسل، والت�جيع ع�� اللواط الذي ��ت الشَّ

اجمة عنھ ة بي��ما مقيد �� محل . 62ألامراض النَّ وجيَّ وعليھ، فإنَّ ِحلَّ املعاشرة الزَّ
فاذ تطّهرن فاتوهّن من حيث أمركم هللا) (الوطء الطبي�� وهو الُقبل، لقولھ �عا��: 

إلاتيان بھ هو محل  عز وجل، فدلَّ ذلك ع�� أنَّ املحل الذي أمرنا هللا ]٢٢٢[البقرة: 
�ساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أ�ّى شئتم (ا�حرث املقصور ع�� الولد لقولھ �عا��: 

. ]٢٢٣[البقرة: و�ّشر املؤمن�ن)  ق��واتقوا هللا واعلموا أّنكم ّملقوه  جوقّدموا ألنفسكم 
ُھ ِإَ�� «قال:  ص�� هللا عليھ وسلمعن الن�ي  عنھر��ي هللا وعن أ�ي هر�رة  َال َيْنُظُر اللَّ

َتُھ ِ�� ُدُبِرَها
َ
وجة �� الدبر من�ي عنھ ومحرم63»َرُجٍل َجاَمَع اْمَرأ ، 64، فلما �ان إتيان الزَّ

وج ��ذا الفعل � ان من باب أو�� عدم جواز إلاكراه ع�� ذلك. وعليھ، فإنَّ قام الزَّ
ھ ال  ق الردع والزجرالشنيع فإنَّ ما �عزر بما يحّقِ  .65يحدُّ وإنَّ

وج عدم إكراه زوجتھ ع�� ا�جماع إكراهًا وتأسيسًا ملا سبق ذكره،  ينب�� ع�� الزَّ
ما  �انت �� عذٍر شر�ٍ� يمنعها من القيام ع�� ذلك؛ �املرض، أو ا�حيض  إذام�جئًا، سيَّ

وج شعوره �ا والنفاس، أو �و��ا صائمة صوم فرٍض، ف��ا�� الزَّ ا، وإحساسها، لتشعر بأ�َّ
وجة أْن تتقي هللا  �� زوجها بطاعتھ  عز وجلليست أداة إلفراغ الشهوة فحسب. كما ع�� الزَّ

، العنف داخل ألاسرة ب�ن الوقاية والتجر�م والعقاب �� الفقھ إلاسالمي والقانون ا�جنائيينظر: أبو الوفا،  61
 .٧٨ص

د صا�ح سيتوينظر:  62 د شاكر محمَّ ريعة والقانون من ، محمَّ العنف ضدَّ املرأة: دراسة مقارنة موقف الشَّ
 .١١٩، صم)٢٠١٠ه/١٤٣٢(اطروحة دكتوراه �� الفقھ املقارن بالقانون، جامعة صالح الدين، أر�يل، 

ساء �� أدبارهن، رقم ا�حديث:  63 ، ٢، ج١٩٢٣ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ، كتاب: الن�اح، باب: الن�ي عن إتيان الّنِ
 .٤٥٠، ص٢رجالھ ثقات". املرجع نفسھ، ج. وقال: "هذا إسناد �حيح، ٤٥١-٤٥٠ص

د بن أ�ي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ا�جوز�ة، إعالم املوقع�ن عن رب العامل�ن،  64 ينظر: محمَّ
ة، ط د عبد السالم إبراهيم (ب��وت: دار الكتب العلميَّ ؛ ٢٦٣، ص٤م)، ج١٩٩١/ه١٤١١، ١تحقيق: محمَّ

 .٢٢٦، ص١٠، املغ�ي، جالشاف��، املرجع نفسھ؛ ابن قدامة
د بن عبد الرحمن املغر�ي، املعروف با�حطاب ٢٢٨، ص١٠ينظر: ابن قدامة، املرجع نفسھ، ج 65 د بن محمَّ ؛ محمَّ

عي�ي، مواهب ا�جليل �� شرح مختصر خليل (د.م: دار الفكر، ط ؛ ز�ن ٢٩١، ص٦م)، ج١٩٩٢/ه١٤١٢، ٣الرُّ
د، املعروف بابن  نجيم، البحر الرائق شرح كن� الدقائق (د.م: دار الكتاب إلاسالمي، الدين بن إبراهيم بن محمَّ

 .١٨، ص٥، د.ت)، ج٢ط
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�ا واقعة �� محظور عظيم  ٍر مقنٍع، وإال فإ�َّ ع�� ا�جماع، وعدم إلاكثار من التعليالت دون م�ّ�ِ
ن رق ال�ي بيَّ  .اهاو�انت ناشزًا، وُحقَّ لزوجها تأدي��ا بالطُّ

 

ا�ي: موقف القانون الوض�ي  املطلب الثَّ

ة باإلكراه–يرجع السبب الرئيس وراء هذا التجر�م  وجيَّ �� تلكم التشريعات  -املعاشرة الزَّ
ة املعنيَّ  وليَّ تحت عنوان  ٢٠٠٠ة بحقوق املرأة، ففي تقر�ر منظمة اليونيسيف لسنة الدَّ

ساء والفتيات= إنَّ ) "Domestic Violence Against Women And Girls(العنف املن��� ضدَّ الّنِ
ول...! واملش�لة هنا أنَّ  الاعتداء ا�جن��ّي والاغتصاب ب�ن ألازواج ال �عدُّ جر�مة �� معظم الدُّ
وج لھ ا�حقُّ الالمحدود �� الاتصال ا�جن��ّي  واج؛ فإنَّ الزَّ املرأة بمجرد أن توقع ع�� عقد الزَّ

ول ألاعضاء CEDAWسيداو=، لذا، تصرُّ �جنة (66مع زوجتھ" حدة ع�� الدُّ بما -) �� ألامم املتَّ
ة وإقليم �وردستان خاصة �� إدراج ما �س�ى (الاغتصاب  -�� ذلك العراق عامَّ

و��= ) كجر�مة ضمن الئحة قانون العقو�ات، وتنصُّ ع�� �شريع عقو�ات Marital Rapeالزَّ
ة ال67قاسية رادعة لهذه ا�جر�مة! ول ألاعضاء . وقد قررت ا�جمعيَّ حدة ع�� الدُّ ة لألمم املتَّ عامَّ

قة بجميع أش�ال و "وضع التشريعات  ة املتعّلِ �عز�ز آلاليات املناسبة ملعا�جة املسائل ا�جنائيَّ
واج، وإلايذاء ا�جن��ّي للنساء والفتيات،  العنف العائ��، بما �� ذلك الاغتصاب �� إطار الزَّ

ا سبق ذكره، أنَّ استخدام املشّرِع 68"وكفالة سرعة تقديم هذه القضايا للعدالة . و�ظهر ممَّ
ًا  ة باإلكراه) ما هو إال �عب�ٌ� ملطٌف و�ريٌء ِملا �عرف دوليَّ وجيَّ ال�وردستا�ي عبارة (املعاشرة الزَّ

و��= )! والذي �عدُّ من أهم املصط�حات املتداولة �� Marital Rapeباسم (الاغتصاب الزَّ
حدة ات ألامم املتَّ فاقيَّ قة بحقوق املرأة اّتِ  .69ومؤتمرا��ا املتعّلِ

ل من نوعھ ��  وجة ع�� ا�جماع �عدُّ التشريع ألاوَّ وعليھ، فإنَّ تجر�م إكراه الزَّ
ائد �� القوان�ن العراقية، الذي يرى بأنَّ الرَّجل  التشريعات العراقية، ع�� خالف املفهوم السَّ

66 UNICEF, Domestic Violence Against Women And Girls, (June 2000), p. 5. 
حدة والتعر�ف الفاسد للعنف ألاسري.شوهد ��: ينظر: �اميليا  67  م    ٢٠١٤-٩-١٤حل�ي، ألامم املتَّ

<www.aldhiaa.com/arabic/show_articles.php?articles_id=344&link_articles=alhogog/alhqoq_alamahoa/alaoma

m_almotaheda> 

68 Resolution adopted by the General Assembly, [on the report of the Ad Hoc Committee of the Whole of the 

Twenty-third Special Session of the General Assembly (A/S-23/10/Rev.1)]. Resolution No: A/RES/S-23/3. 16 

November 2000.  
ة  69 حدة �� د�سم�� ٢(فع�� سبيل املثال، جاء �� املادَّ ة �� ألامم املتَّ ة العامَّ ) من القرار الذي اتخذتھ ا�جمعيَّ

ث �� إطار ألاسرة بما ��  -م "يفهم بالعنف ضدَّ املرأة... أ١٩٩٣ ف��ّي الذي يحدُّ العنف البد�ي وا�جن��ّي والنَّ
وجة...".  ذلك... اغتصاب الزَّ
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وجيَّ  واجيملك ا�حقَّ �� إجبار زوجتھ ع�� املعاشرة الزَّ . غ�� أنَّ 70ة، وذلك كأثر من آثار عقد الزَّ
اح  هذا التجر�م يتوافق مفهومھ تمامًا مع مفهوم الاغتصاب �� القانون! فاالغتصاب عند شرَّ

ًا �امًال دون رضاء �امل م��ا بذلك" . 71القانون هو عبارة عن "اتصال رجل بامرأة اتصاًال جنسيَّ
وج ع�� زوجتھ ما دام الركن املادي َبيد أنَّ املشّرِع العرا�� "ال يتصور  وقوع الاغتصاب من الزَّ

�جر�مة املواقعة تقت��ي وقوع الفعل ع�� محل محرم، فإذا �ان املحل يتصف بصفة ا�حلية 
ة" وجيَّ ، في�ون مفهوم الاغتصاب ا�جن��ّي محصورًا �� 72�ان الفعل مشروعًا بقيام الزَّ

وجة، ألنَّ  ة مع أن�ى غ�� الزَّ ة من ا�حقوق املش��كة ب�ن  العالقة ا�جنسيَّ وجيَّ املعاشرة الزَّ
وج�ن.   الزَّ

ة ب�ن  والاع��اض ة العالقة ا�جنسيَّ ة خصوصيَّ ع�� هذا التشريع نا�ع من شدَّ
وج�ن شرعًا وعرفًا، فنجد كتاب هللا  هّن (�ع�� عن هذه العالقة و�صفها باللباس:  عز وجلالزَّ

ھ من الصعب جدًا إثبات املعاشرة ١٨٧[البقرة: لباس لكم وأنتم لباس لهّن)  ]، لذا، فإنَّ
وج�ن، إذ ال �ع ة القائمة باإلكراه ب�ن الزَّ وجيَّ وجانالزَّ فحسب.  لم ما وراء ألابواب إال الزَّ

وجة رفع دعوى ضدَّ زوجها  وتطبيقًا لذلك، فإذا جامع زوج زوجتھ �غ�� رضاها، فيجوز للزَّ
ھ جامعها رغمًا ع��ا!! وُربَّ سائل  وجة بأنَّ يتساءل: هل يجوز للقا��ي القضاء بمجرد دعوى الزَّ

ة دعواها؟ تطبيقًا ملا ورد ع�� لسان (بان �ي مون= -Ban Kiأم عليھ مطالب��ا بأدلة تثبت �حَّ

moon حدة وجات ع�� تقديم ألادلة عن بقولھ: ) ألام�ن العام لألمم املتَّ "كما َتمَّ ��جيع الزَّ
دليل قانو�ي ع�� حدوث ما سماه التقر�ر الاغتصاب طر�ق التصو�ر بواسطة ال�ام��ا، ك

ًا" ًا واجتماعيَّ ًا ونفسيَّ وجة ودعمها قانونيَّ و��، مع ضمان ا�حماية لتلك الزَّ !! أال �عدُّ 73الزَّ

 .٣٦ينظر: العكي��، شرح قانون مناهضة العنف ألاسرّي، ص 70
وجة وغ��ها ٥٢٧حس�ي، شرح قانون العقو�ات ا�خاص، ص 71 ھ لم يفرق ب�ن الزَّ . وقد يؤخذ ع�� هذا التعر�ف بأنَّ

وجة غ��ها، ف�ان ألاو�� إضافة عبارة (ودون قيام زواج �حيح  �� الاغتصاب، فلفظ (املرأة) عام �شمل الزَّ
د ش ريعة والقانون من العنف ضدَّ بي��ما) إ�� التعر�ف؛ ل�ي �ستقيم التعر�ف. ينظر: محمَّ اكر، موقف الشَّ

ة (القاهرة: دار ال��ضة العر�ية، ١١٣املرأة، ص د امللي��، جر�مة الاغتصاب �� القوان�ن الوضعيَّ م)، ٢٠٠٢؛ محمَّ
 .٢٦ص

ة �� التشريع ا�جنائي  72 د جابر الدوري، ا�جرائم املخلة باألخالق وآلاداب العامَّ �عقوب يوسف ا�جدوع ومحمَّ
 .١٤-١٣م)، ص١٩٧٢عرا�� (النجف: مطبعة النعمان، ال

م  ٢٠١٥-٣-٢٤نقًال عن: نورة خالد السعد، قضايا معاصرة مهمة وفق املنظور ألام�ي. شوهد ��:  73
<http://www.al-madina.com/node/242397/risala> 

ساء من العنف ألاسرّي" مشروع لهدم ألاسرة. شوهد ��:  -٤-١٤ون�ى قاطر��، مشروع قانون "حماية الّنِ

 <http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/112.htm>م   ٢٠١٤
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امية؟  م وألاخالق السَّ وجة هذا خطرًا ع�� استقرار ألاسرة؟ أال �عدُّ تمردًا ع�� القيَّ تصرف الزَّ
د �� سلب ا�  حياء والعفة من املرأة ال�وردية؟أم هو �عمَّ

وتحقيقًا ملا سبق، فإنَّ قانون مناهضة العنف ألاسرّي يجرم إلاكراه ع�� املعاشرة 
ة مطلقًا، ح�ى وإن �انت املرأة ناشزًا، فاملرأة غ�� مسؤولة أمام القضاء �� حال  وجيَّ الزَّ

و ال. ف�ان ألاو�� بم�ان، امتناعها عن ا�جماع، سواء �ان ذلك الامتناع مب�ي ع�� عذر شر�� أ
�ا عنف أسري دون ضبط ذلك النّصِ  أن ال ينصَّ املشّرِع ال�وردستا�ي ع�� أح�ام بأ�َّ

ة، فظاهر هذا إلاطالق  ة باإلكراه-ودراستھ بدقَّ وجيَّ �شمل كذلك ما لو �ان  -املعاشرة الزَّ
وج�ن، كأن ي�ون إلاكراه واقعًا من الابن، أو الكنة، وج�ن، أو  املكِره غ�� الزَّ أو والد أحد الزَّ

ا�عة، فقد جاء النصُّ باإلشارة إ�� ا�جر�مة دون  غ��هم من أعضاء ألاسرة إ�� الدرجة الرَّ
 .74تقييدها بوصف املكِره

ًا، فإنَّ اع��اض  ة فقهيَّ ع�� تجر�م (إلاكراه  الباحثلذا، و�غية تقو�م هذه القضيَّ
ة) ال �ع�ي بالضرورة املوافقة ع�� جواز إلاكراه ف��ا، أو أنَّ الرَّجل مخول  وجيَّ ع�� املعاشرة الزَّ
ھ  ة �� هذا ألامر، بل الاع��اض قائٌم ع�� عدم العدل �� التجر�م، فاملعلوم ضرورة أنَّ الصالحيَّ

وج ونادرًا ما نجد ا لعكس، في�ون املشّرِع ��ذا التجر�م قد انحاز غالبًا ما ي�ون إلاكراه من الزَّ
ها، ألنَّ هذه املعاشرة من  ھ قد أفرط وأجحف �� حّقِ إ�� جانب املرأة ولم يكن محايدًا، بل أنَّ

وج�ن، وليس حقٌّ ألحدهما دون آلاخر. ف��ى  أن العدل  الباحثا�حقوق املش��كة ب�ن الزَّ
ف �� املع عسُّ ة؛ يكمن �� قيام التجر�م ع�� التَّ وجيَّ وج�ن عن ا�جماع اشرة الزَّ �امتناع أحد الزَّ

وج آلاخر؛ �املرض أو  بال سبب يذكر، أو إلاكراه ع�� ا�جماع حال وجود عذر شر�� عند الزَّ
قة باملرأة من حيض ونفاس، وغ�� ذلك. فا�حقيقة ال�ي �ان  ة املتعّلِ رعيَّ الاجهاد أو ألاعذار الشَّ

أنَّ املعاشرة �ي صوب عينيھ �� تجر�م هذه املسألة، يجب أن يضعها املشّرِع ال�وردستا
وج�ن،  ة حقٌّ شر�ٌ� قانو�ٌي مش��ك ب�ن الزَّ وجيَّ فالعدل وإلانصاف هو أن �عاقب القانون الزَّ

ھ. ف �� حّقِ  املمتنع أو املتعّسِ

وأخ��ًا وليس آخرًا، فلو ُطرحت هذه املسألة ع�� كف�ي فقھ املصا�ح واملفاسد، 
لم يح��م م�انة  -�� هذه املسألة-إذ نجد أنَّ القانون ، اسد ع�� نظ����ال��جحت كفة املف

وج�ن م�انة ومن�لة ب�ن ألاقارب واملعارف إذا  ��ما �� املجتمع، فهل يبقى للزَّ وج�ن وخصوصيَّ الزَّ

 .٣٦ينظر: العكي��، شرح قانون مناهضة العنف ألاسرّي، ص 74
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ة إ�� املحكمة ما إذا أرِفق  75رفعت القضيَّ وج قد جامع زوجتھ رغمًا ع��ا؟! سيَّ بدعوى أنَّ الزَّ
وجة فيھ إكراه زوجها لها ع�� ا�جماع!! أال �عدُّ هذا  بمقطع فيديو أو ��جيل صو�ي تثبت الزَّ

وج�ن وكرام��ما؟ أال �عدُّ فتحًا لذريعة الشقاق والتفر�ق ب�ن  ان��ا�ًا �حقوق وحر�ة الزَّ
ة ��ذا التشريع. ريعة إلاسالميَّ وج�ن. وعليھ، ي�ون املشّرِع قد خالف الشَّ  الزَّ

 

 ا�خاتمة

ة نتائج  الباحث إكمال البحث، فإنَّ  -بمشيئة هللا �عا��-و�عد أن َتمَّ  هذا، ل إ�� عّدِ قد توصَّ
 وتوصيات، �ستجل��ا فيما يأ�ي:

 أحياناً ) قانون مناهضة العنف ألاسرّي قانوٌن ركيٌك ٢٠١١) لسنة (٨إنَّ القانون رقم ( .١
، وقد يرجع الس ة النّصِ ، إ�� قلة خ��ة املشّرِعبب �� ذلك من حيث صياغة العبارة، ودقَّ

أو �ونھ غ�� مؤهل ألداء تلك املهمة، ألامر الذي أوقعھ �� أخطاٍء لغو�ٍة، وشرعيٍة، وح�ى 
ة.  قانونيَّ

تبار ا�حاالت املعروضة مجاًال واسعًا للقا��ي �� اع -الفضفاض–يتيح هذا القانون  .٢
ًا من عدمھ، في�ون بذلك مص�� امل��م تحت رحمة ا اً أمامھ عنف  لقا��ي.أسر�َّ

العراق باملواثيق -إنَّ السبب الرئيس وراء �شريع هذا القانون هو ال��ام إقليم �وردستان  .٣
ة باملرأة، إذ جاء القانون طبقًا وتطبيقًا لتلك املواثيق  ة ا�خاصَّ وليَّ ات الدَّ فاقيَّ والاّتِ

عيًا �� عوملة املجتمع ال�وردي و�غر�بھ. ة؛ سَّ وليَّ  الدَّ

سرّي) هو الوجھ آلاخر ملصط�ح (العنف ضدَّ املرأة)، فكالهما إنَّ مصط�ح (العنف ألا  .٤
وضعا �حماية طرف مع�ن و�� املرأة، إذ مدلول (العنف ألاسرّي) الذي أورده املشّرِع 
ال�وردستا�ي هو املدلول نفسھ الوارد �� (إلاعالن �شأن القضاء ع�� العنف ضدَّ املرأة 

 م) مع �غي�� طفيف.١٩٩٣لسنة 

انية) م 75 ة (الثَّ ا�عة) من املادَّ ن قانون مناهضة العنف ألاسرّي ع�� أن "ت�ون إجراءات التحقيق تنصُّ الفقرة (الرَّ
ة لم تل��م �عض املحاكم ��ذا  ھ من الناحية التطبيقية العمليَّ واملحاكمة �� قضايا العنف ألاسرّي سر�ة". َبيد أنَّ

، إذ يجرى التحقيق مع ثالثة أ�خاص  دم �� وقت واحد، فال يرا�� �� ذلك ا�حفاظ ع�� ع -مشتك�ن-النصَّ
ة، فالتحقيق واملحاكمة �� قضايا العنف ألاسرّي شبھ علنية وع�� مسمع من الناس،  خصيَّ إفشاء ألاسرار ال�َّ

 وهذا مخالف لنّصِ القانون، وان��اك �حقوق املشتك�ن.

ينظر: رَ�كخراوي هار��اري ياسايي ذنان، راثؤر�ى ضاودَيري جَيبةجَيكرد�ي ياسايي توندوتيذي خَ��ا�ي، راثؤر�ي 
م ٢٠١٤-٨-٢٧م). شوهد ��: ٢٠١٢-١٢-٥ووةم، (د

<http://warvin.org/dreja.aspx?=hewal&jmara=1781&Jor=40> 
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ة �� تجر�م  إنَّ القانون  .٥ ريعة إلاسالميَّ قد خالف ال�حيح والصر�ح من نصوص الشَّ
رب �� نطاق ألاسرة مطلقًا، سواء أ�ان تأديبًا أو غ��ه.  الضَّ

ھ �� إصالح أفراد ألاسرة، ويغلق أمامھ ش�ى أبواب  .٦ إنَّ هذا القانون �سلب ربَّ ألاسرة حقَّ
�ذيب. �بية وال�َّ  ال�َّ

ا قام املشّرِع بتجر�مھ ه .٧ ة باإلكراه)، وهو الوجھ ال��يء ملا �عرف ممَّ وجيَّ و (املعاشرة الزَّ
و��= ًا باسم (الاغتصاب الزَّ وج�ن Marital Rapeدوليَّ )، إذ لم تح��م فيھ م�انة الزَّ

وج�ن؛ ِملا فيھ  فر�ق ب�ن الزَّ قاق والتَّ ��ما �� املجتمع، إذ �عدُّ فتحًا لذريعة الّشِ وخصوصيَّ
ة وج�ن وكرام��ما. من ان��اٍك �حقوق وحر�َّ  الزَّ

 

 الـمراجع والـمصادر

الً  غة العر�ية أوَّ  : املصادر باللُّ

د بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمي�ي البس�ي �حيح  ).م١٩٩٣ه/١٤١٤.(ابن حبان، محمَّ
ب��وت: مؤسسة  .تحقيق: شعيب ألارنؤوط ).٢ط.(ابن حبان ب��تيب ابن بلبان

 .الرسالة
د بن هالل بن أسد الشيبا�ي. (ابن حنبل، أبو عبد هللا  م). ٢٠٠١ه/١٤٢١أحمد بن محمَّ

). تحقيق: شعيب ألارنؤوط وعادل مرشد. ١مسند إلامام أحمد بن حنبل. (ط
 بإشراف: عبد هللا بن عبد املحسن ال���ي. د.م: مؤسسة الرسالة 

ابن م). شرح ١٩٨٠ه/١٤٠٠ابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرحمن العقي�� الهمدا�ي املصري. (
ين عبد ا�حميد. ٢٠عقيل ع�� ألفية ابن مالك. (ط د محيي الّدِ ). تحقيق: محمَّ

 القاهرة: دار ال��اث. 

غة. م)١٩٧٩ه/١٣٩٩.(ابن فارس، أبو ا�حس�ن أحمد بن زكر�ا ). د.ط.(م�جم مقاييس اللُّ
د هارون  .د.م: دار الفكر .تحقيق: عبد السالم محمَّ

د عبد هللا بن ا د املقد��يبن قدامة، أبو محمَّ  ).٣ط.(املغ�ي. م)١٩٩٧ه/١٤١٧. (أحمد بن محمَّ
د ا�حلو الر�اض: دار  .تحقيق: عبد هللا بن عبد املحسن ال���ي وعبد الفتاح محمَّ

 .عالم الكتب
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د بن أ�ي بكر بن أيوب إعالم املوقع�ن . م)١٩٩١ه/١٤١١.(ابن قيم ا�جوز�ة، أبو عبد هللا محمَّ
د عبد السالم إبراهيمتحقيق: م). ١ط.(عن رّبِ العامل�ن ب��وت: دار الكتب  .حمَّ

ة  .العلميَّ
د بن يز�د القزو��ي د .(د.ط). سنن ابن ماجھ. د.ت).(ابن ماجھ، أبو عبد هللا محمَّ تحقيق: محمَّ

 .فيصل عي��ى البا�ي ا�حل�ي-د.م: دار إحياء الكتب العر�ية .فؤاد عبد البا��
 ).١ط.(املدونة. م)١٩٩٤ه/١٤١٥.(�� املد�يابن مالك، مالك بن أ�س بن مالك بن عامر ألاصب

ة  .د.م: دار الكتب العلميَّ
د. ( ين بن إبراهيم بن محمَّ  ).٢ط.(البحر الرائق شرح كن� الدقائق. د.ت)ابن نجيم، ز�ن الّدِ

 .د.م: دار الكتاب إلاسالمي
د والتجر�م العنف داخل ألاسرة ب�ن الوقاية . م)٢٠٠٠ه/١٤٢١.(أبو الوفا، أبو الوفا محمَّ

إلاسكندر�ة: دار ا�جامعة .(د.ط). والعقاب �� الفقھ إلاسالمي والقانون ا�جنائي
 ا�جديدة للنشر.

د بن إسماعيل بن إبراهيم ابن املغ��ة ا�جعفي  �حيح .)ه١٤٢٢.(البخاري، أبو عبد هللا محمَّ
د زه�� بن ناصر الناصر ).١طالبخاري.(  .د.م: دار طوق النجاة .تحقيق: محمَّ

اف القناع عن م�ن  .م)١٩٩٧ه/١٤١٧و�ي، منصور بن يو�س بن إدريس. (ال�� كشَّ
د أم�ن الضناوي  ).١ط.(إلاقناع  .ب��وت: عالم الكتب .تحقيق: محمَّ

تحقيق:  ).٣ط.(السنن الك��ى . م)٢٠٠٣ه/١٤٢٤.(الب��قي، أبو بكر أحمد بن ا�حس�ن بن ع��
د عبد القادر عطا ة .محمَّ  .ب��وت: دار الكتب العلميَّ

الر�اض:  . (د.ط).العنف ألاسرّي خالل مراحل ا�حياة. م)٢٠٠٥ه/١٤٢٦.(ا�ج��ين، ج��ين ع��
 .مؤسسة امللك خالد ا�خ��ية

د بن حمدو�ھ بن ُ�عيم بن ا�حكم الض�ي الطهما�ي  د بن عبد هللا بن محمَّ ا�حاكم، محمَّ
ى ). تحقيق: مصطف١م). املستدرك ع�� ال�حيح�ن. (ط١٩٩٠ه/١٤١١النيسابوري. (

ة.   عبد القادر عطا. ب��وت: دار الكتب العلميَّ

ة. (د.ط). د.م: دار الفكر العر�ي. ريعة إلاسالميَّ واج �� الشَّ  حسب هللا، ع��. (د.ت). الزَّ

م). أسباب إلاباحة �� التشريعات العر�ية. (د.ط). القاهرة: معهد ١٩٦٢ا�حس�ي، عباس. (
راسات العر�ية.  الّدِ

). �غداد: مطبعة ٢شرح قانون العقو�ات: القسم العام. (ط م).١٩٧٢ا�حس�ي، عباس. (
 إلارشاد.
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د بن أحمد بن عرفة املال�ي. (د.ت). حاشية الدسو�� ع�� الشرح الكب��  الدسو��، محمَّ
 (د.ط). د.م: دار الفكر.

د جابر. ( م). ا�جرائم املخلة باألخالق وآلاداب ١٩٧٢الدوري، �عقوب يوسف ا�جدوع ومحمَّ
ة ��  التشريع ا�جنائي العرا��. (د.ط). النجف: مطبعة النعمان. العامَّ

د بن أ�ي بكر بن عبد القادر. ( م). مختار ال�حاح. ١٩٩٩ه/١٤٢٠الرازي، أبو عبد هللا محمَّ
د. ب��وت٥(ط الدار -صيدا: املكتبة العصر�ة-). تحقيق: يوسف الشيخ محمَّ

 النموذجية.

د بن عبد الرحمن د بن محمَّ عي�ي، محمَّ مواهب ا�جليل . م)١٩٩٢ه/١٤١٢.(املغر�يا�حطاب الرُّ
 .د.م: دار الفكر. ٣ط .�� شرح مختصر خليل

�غداد: شركة  ).١٠ط.(أصول الفقھ �� �سيجھ ا�جديد .د.ت)الزل�ي، مصطفى إبراهيم. (
 .ا�خنساء للطباعة املحدودة

ريعة  . املفصل �� أح�ام املرأة والبيت املسلم ��م)١٩٩٣ه/١٤١٣.(ز�دان، عبد الكر�م الشَّ
ة. (ط  ). ب��وت: مؤسسة الرسالة.١إلاسالميَّ

 .د.م: مؤسسة قرطبة ).٦ط.(الوج�� �� أصول الفقھ. د.ت).(ز�دان، عبد الكر�م
حكم ع�� أحاديثھ ). ٢ط.(سنن أ�ي داود. د.ت).(ال�جستا�ي، أبو داود سليمان بن ألاشعث

ين ألالبا�ي د ناصر الّدِ ق عليھ: محمَّ (الر�اض: مكتبة املعارف للنشر  .وآثاره وعلَّ
 .والتوزيع

). القاهرة: دار ١٧.�� ظالل القرآن. (ط)ه١٤١٢سيد قطب، إبراهيم حس�ن الشار�ي. (
 الشروق.

د بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف  الشاف��، محمَّ
 : دار املعرفة.م). ألام. (د.ط). ب��وت١٩٩٠ه/١٤١٠املطل�ي القر��ي امل�ي. (

مرا�� الفالح شرح م�ن . م)٢٠٠٥ه/١٤٢٥.(حسن بن عمار بن ع�� املصري ا�حنفي ،الشرنبال��
 .د.م: املكتبة العصر�ة .اعت�ى بھ وراجعھ: �عيم زرزور). ١ط.(نور إلايضاح

د.ت).املهذب �� فقھ إلامام الشاف�� .(الش��ازي، أبو ا�حاق إبراهيم بن ع�� بن يوسف
ةد.م: د(د.ط).   .ار الكتب العلميَّ

د بن جر�ر بن يز�د بن كث�� بن غالب آلام��. ( م). جامع ٢٠٠٠ه/١٤٢٠الط��ي، أبو جعفر محمَّ
د شاكر. د.م: مؤسسة الرسالة.١البيان �� تأو�ل القرآن. (ط  ). تحقيق: أحمد محمَّ
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راق م). مجموعة ألهم املبادئ والقرارات ملحكمة تمي�� الع١٩٨٢عبد الكر�م، فؤاد ز�ي. (
م و�عديالتھ. ١٩٦٩) لسنة ١١١مبو�ة حسب مواّد قانون العقو�ات العرا�� رقم (

 (د.ط). �غداد: مطبعة أوفست سرمد.

-م). شرح قانون مناهضة العنف ألاسرّي �� إقليم �وردستان٢٠١٢العكي��، رحيم حسن. (

 (د.ط). أر�يل: مطبعة منارة. ٢٠١١) لسنة ٨العراق رقم (

عودة، عبد القادر. (د.ت). التشريع ا�جنائي إلاسالمي مقارنًا بالقانون الوض��. (د.ط). ب��وت: 
 دار ال�اتب العر�ي. 

ة . م)٢٠١١.(الفقي، ش��ين.و فرزانة رودي ،فهي�ي حَّ ة والّ�ِ حقائق ا�حياة: ا�حياة ا�جنسيَّ
اهرة: املكتب الق ).د.ط.(الانجابية للشباب �� منطقة الشرق ألاوسط وشمال إفر�قيا

 .املرج�� للس�ان
. حقوق ألاسرة �� الفقھ إلاسالمي. (د.ط). القاهرة: دار م)١٩٩٢ه/١٤١٢قاسم، يوسف. (

 ال��ضة العر�ية.

ين.  د بن أحمد بن أ�ي بكر بن فرح ألانصاري ا�خزر�� شمس الّدِ القرط�ي، أبو عبد هللا محمَّ
: أحمد ال��دو�ي وإبراهيم ). تحقيق٢م). ا�جامع ألح�ام القرآن. (ط١٩٦٤ه/١٣٨٤(

 أطفيش. القاهرة: دار الكتب املصر�ة.

وجة. (ط٢٠٠٢القضاة، ع�� عبد هللا. (  ). عمان: املكتبة الوطنية.١م). حقوق الزَّ

القهو��، ع�� عبد القادر. (د.ت). قانون العقو�ات: القسم العام. (د.ط). ب��وت: الدار 
 ا�جامعية.

م). بدائع الصنائع �� ترتيب الشرائع. ١٩٨٦ه/١٤٠٦أحمد. (ال�اسا�ي، أبو بكر بن مسعود بن 
ة.٢(ط  ). د.م: دار الكتب العلميَّ

د بن حبيب. ( د بن محمَّ م). ا�حاوي الكب��. ١٩٩٩ه/١٤١٩املاوردي، أبو ا�حسن ع�� بن محمَّ
د معوض وعادل أحمد عبد املوجود. ب��وت: دار الكتب ١(ط ). تحقيق: ع�� محمَّ

ة.  العلميَّ

مسرد مفاهيم . م)٢٠٠٦.(املبادرة الفلسطينية لتعميق ا�حوار العال�ّي والديمقراطية (مفتاح)
 .رام هللا: د.ن ).١ط.(ومصط�حات النوع الاجتما��

ين  د بن أمان هللا بن حسام الّدِ د عبد السالم بن خان محمَّ املباركفوري، عبيد هللا بن محمَّ
بنارس:  ).٣ط.(شرح مش�اة املصابيح مرعاة املفاتيح. م)١٩٨٤ه/١٤٠٤.(الرحما�ي

ة والدعوة وإلافتاء �� ا�جامعة السلفية  .إدارة البحوث العلميَّ
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د عبد ا�حق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية ألاندل��ي.  املحار�ي، أبو محمَّ
). تحقيق: عبد السالم عبد ١ه). املحرر الوج�� �� تفس�� الكتاب العز�ز. (ط١٤٢٢(

ة.الشا�� محمَّ   د. ب��وت: دار الكتب العلميَّ

�حيح . م)٢٠٠٦ه/١٤٢٧.(مسلم، أبو ا�حس�ن مسلم بن ا�حجاج القش��ي النيسابوري
د الفار�ا�ي). ١ط.(مسلم  .الر�اض: دار طيبة .تحقيق: أبو قتيبة نظر محمَّ

د. ( ة. (د.ط). القاهرة: دار ٢٠٠٢امللي��، محمَّ م). جر�مة الاغتصاب �� القوان�ن الوضعيَّ
 ال��ضة العر�ية.

ة ة العامليَّ حَّ مة الّ�ِ ة٢٠٠٢.(منظَّ حَّ عّمان: املكتب  .م). التقر�ر العال�ّي حول العنف والّ�ِ
 .إلاقلي�ي للشرق ألاوسط

ة �� قانون العقو�ات. (ط١٩٧٤نا��، محسن. (  ). �غداد: مطبعة العا�ي. ١م). ألاح�ام العامَّ

ين ألازهري املال�ي ،النفراوي  الفواكھ الدوا�ي ع�� رسالة ابن . م)١٩٩٥ه/١٤١٥.(شهاب الّدِ
 .د.م: دار الفكر.(د.ط). أ�ي ز�د الق��وا�ي

ين بن شرف . روضة الطالب�ن وعمدة املفت�ن. م)١٩٩١ه/١٤١٢.(النووي، أبو زكر�ا محيي الّدِ
 عمان: املكتب إلاسالمي.-دمشق-). تحقيق: زه�� الشاويش. ب��وت٣(ط

ين بن شرفالنووي، أبو زكر�ا محيي   ).د.ط(املجموع شرح املهذب للش��ازي،  .د.ت).(الّدِ
د نجيب املطي��  .جدة: مكتبة إلارشاد .تحقيق: محمَّ

 

غة إلان�ل��ية ثانياً   : املصادر باللُّ

Crowell N. & Burgess W. 1996. Understanding Violence against Women. Washington, D.C. 

USA. National Academy Press. 

Harvey Wallace, Family Violence: Legal, Medical, and Social Perspectives. (3rdedn). Boston: 

Pearson Education Company.  

UNICEF, Domestic Violence Against Women And Girls, (June 2000), P. 5. 

 

ة: ثالثاً   : الرسائل وألاطروحات العلميَّ

ة ه١٤٣٠-١٤٢٩ناصر بن حسن. (ألاسل�ي، حسن بن  ). العنف ضدَّ ألاطفال: دراسة فقهيَّ
ة، الر�اض.  د بن سعود إلاسالميَّ  تطبيقية. رسالة ماجست��، جامعة إلامام محمَّ

د صا�ح. ( د شاكر محمَّ ريعة والقانون من العنف ٢٠١٠-ه١٤٣٢سيتو، محمَّ م). موقف الشَّ
�لية العلوم إلاسالمية، جامعة صالح  ضدَّ املرأة: دراسة مقارنة. اطروحة دكتوراه،

ين، أر�يل. الّدِ
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 : أوراق مؤتمرات را�عاً 

د عبد ا�حليم، "دور فقھ املوازنات �� أح�ام املرأة املسلمة"، بحث مقدم  ج��ان الطاهر محمَّ
ريعة  �� مؤتمر فقھ املوازنات ودوره �� ا�حياة املعاصرة، والذي نظمتھ �لية الشَّ

راسات إلاسالم ة، بجامعة أم القرى �� مكة املكرمة، خالل الف��ة والّدِ شوال  ٢٩-٢٧يَّ
 ).ه١٤٣٤

 

ة خامساً  ور�ات العلميَّ  : املجالت والدَّ

م). الفهم املقاصدي: ضرب املرأة وسيلة ٢٠٠١-ه١٤٢٢أبو سليمان، عبد ا�حميد أحمد. (
ة املعرفة، مجلة  ة: رؤ�ة من�جية. مجلة إسالميَّ وجيَّ ة �حل ا�خالفات الزَّ فكّرِ�ة فصليَّ

ا�ع  ادسة، العدد (الرَّ نة السَّ محكمة يصدرها املعهد العال�ّي للفكر إلاسالمي، السَّ
 والعشرون).

ة: ٢٠١٣ستو�ي، عرفات كرم. (صيف وخر�ف  وجيَّ م). ضرب املرأة ليس حًال ل�خالفات الزَّ
ة يصدرها منتدى الفكر  إلاسالمي قراءة نقدية تحليلية. التجديد، مجلة فكّرِ�ة فصلّيِ

نة ا�خامسة.١٩-١٨�� �وردستان، العدد (  )، السَّ

د. ( م). جرائم العنف ألاسرّي وسبل مواجه��ا ٢٠١٢ع��، أحمد مصطفى. عبد هللا، ياسر محمَّ
)، ٥٥، العدد (١٥�� التشريع العرا��: دراسة مقارنة. مجلة الرافدين ل�حقوق. املجلد 

 ، املوصل، العراق.١٧للسنة 

م). مجلة ألاح�ام العدلية، ١٩٧٧. (١١/٥/١٩٧٦م، تار�خ القرار: ١٩٧٩مي��ية//ت٥٠١قرار رقم 
ا�عة.٢العدد ( نة السَّ  )، السَّ

ة �ح�ومة إقليم �وردستان ٢٠٠١وزارة العدل. ( سميَّ م). وقائع �وردستان، ا�جر�دة الرَّ
انية.١٩العراق، العدد ( نة الثَّ  )، السَّ

Danis S.F. "The criminalization of domestic violence: what social workers need to know". 

Journal of the National Association of Social Work. (April 2003, Vol. 2-48).  

 

 : بحوث ومقاالت من الشبكة العنكبوتية سادساً 

اسعة عشرة ملجمع الفقھ إلاسالمي، املنعقد �� الف��ة من:  ورة التَّ ألاو�� جمادى  ٥-١الدَّ
م، بإمارة الشارقة، دولة إلامارات ٢٠٠٩نيسان (ابر�ل)  ٣٠-٢٦املوافق: ه١٤٣٠
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حدة. شوهد ��:  .  م٢٠١٤-٢-٢٢العر�ية املتَّ
<http://www.islamtoday.net/bohoth/artshow-32-113043.htm> 

ورة  ا�عة عشرة للمجلس ألاورو�ي لإلفتاء والبحوث، املنعقدة �� الف��ة من: الدَّ  ١٤العادية الرَّ
منھ، بمقر ألامانة  ٢٧م إ��: ٢٠٠٥ف��اير  ٢٣منھ، املوافق لـ ١٨إ��  ه١٤٢٦محرم 

ة بدل�ن، جمهور�ة ايرلندا -٥-١٢شوهد ��:  .العامَّ

-http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/documents-data/releases>م.٢٠١٤

declararations/82766-2005-02-28%2014-47-11html> 

كرد�ي ياسايي توندوتيذي رَ�كخراوي هار��اري ياسايي ذنان، راثؤر�ى ضاودَيري جَيبةجيَ 
-٨-٢٧: م). شوهد��٢٠١٢-١٢-٥خَ��ا�ي، راثؤر�ي دووةم، (

 <http://warvin.org/dreja.aspx?=hewal&jmara=1781&Jor=40>.م٢٠١٤

حدة والتعر�ف الفاسد للعنف ألاسرّي. شوهد ��:  -٩-١٤�اميليا حل�ي، ألامم املتَّ

م.٢٠١٤
<http://aldhiaa.com/arabic/show_articles.php?articles_id=344&link_articles=alhog

og/alhqo alamahoa/alaomam_almotaheda> 

م. ٢٠١٥-٣-٢٤��: لد السعد، قضايا معاصرة مهمة وفق املنظور ألام�ي. شوهد نورة خا
<http://www.al-madina.com/node/242397/risala> 

ساء من العنف ألاسرّي" مشروع لهدم ألاسرة.ن�ى قاطر��،  شوهد  مشروع قانون "حماية الّنِ
 <http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/112.htmم.٢٠١٤-٤-١٤��: 

 

 : القرارات سا�عاً 

ا�عة عشرة للمجلس ألاورو�ي لإلفتاء ) الصادر من ١٤/٤القرار رقم ( الدورة العادية الرَّ
ف��اير  ٢٣منھ، املوافق لـ ١٨إ��  ه١٤٢٦محرم  ١٤الف��ة من: والبحوث، املنعقدة �� 

ة بدل�ن، جمهور�ة ايرلندا. ٢٧م إ��: ٢٠٠٥ -٥-١٢شوهد ��:  منھ، بمقر ألامانة العامَّ

-http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/documents-data/releases>.م٢٠١٤

declararations/82766-2005-02-28%2014-47-11html.> 

Resolution adopted by the General Assembly, [on the report of the Ad Hoc Committee of 




